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5th INtERNAtIONAL CONFERENCE ON SOCIAL 

SCIENCES & hUMANItIES 
November 13-15, 2020 

Ankara, Turkey 
 

 
 

CONFERENCE PROGRAM 

 
Meeting ID: 890 1163 0787 

Passcode: 033663  
https://us02web.zoom.us/j/89011630787?pwd=SVBSNEw1NFUzZTBON3lFdUtVMmhp

QT09 
 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 
 To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead 

of“Meeting ID or Personal Link Name”and solidify the session. 
 The Zoom applicatin is free and no need to create an account. 
 The Zoom application can be used without registration. 
 The application works on tablets, phones and PCs. 
 The options in each session must be connected to the session 10 minutes from the 

presentation time. 
 All congress participants can connect live and ito all sessions. 
 Moderator - responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) 

section of the session. 
 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 
 Make sure your computer has a microphone and is working. 
 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 
 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 
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FACE TO FACE PARTICIPANS 
 

14.11.2020 
Turkey’s Time: 13:00 

Venue: Radisson Blu Hotel Istiklal Street No: 20 Ulus 

 
 

Author Affilition Title 

Prof. Dr. HAMZA ÇAKIR 

ÖVÜNÇ ÇELİKEZEN 

Kırgızistan - Türkiye Manas 
Üniversitesi, İletişim 

Fakültesi 

SEBASTİÃO SALGADO FOTOĞRAFLARINDA 
SOSYAL GERÇEKLİK 

Kırgızistan - Türkiye Manas 
Üniversitesi S.B.E Öğrencisi 

SOCIAL REALITY IN SEBASTIÃO SALGADO 
PHOTOS 

Öğr. Gör. Dr. Serap 
TAŞTEKİN 

Selçuk Üniversitesi, Turizm 
Fakültesi 

II. ABDÜLHAMİD’İN DENEYİMLİ BÜYÜKELÇİSİ 
KOSTAKİ MUSURUS VE ERMENİ MESELESİYLE 

İLGİLİ ÇALIŞMALARI 

ABDULHAMID II’S EXPERIENCED 
AMBASSADOR KOSTAKI MUSURUS AND HIS 

EFFORTS RELATED TO THE ARMENIAN 
QUESTION 

Öğr. Gör. Dr. Serap 
TAŞTEKİN 

Selçuk Üniversitesi, Turizm 
Fakültesi 

OSMANLI MADEN HUKUKUNDA VERGİ, HARÇ 
ve CEZALAR 

TAXES, FEES, AND PENALTIES IN OTTOMAN 
MINING LAW 

Doç. Dr. Özlem FIRTINA 

Gazi Üniversitesi, Gazi 
Eğitim Fakültesi, Yabancı 

Diller Eğitimi Bölümü, 
ANKARA 

GOETHE’NİN STELLA ADLI OYUNUNDA KADIN 
FİGÜRLER VE YALANLARI: DRAMADA FİGÜR 

ANALİZİ 

FEMALE FIGURES AND THEIR LIES IN 
GOETHE’S PLAY STELLA: FIGURE ANALYSIS IN 

DRAMA 

 
 
 
 
 
 
 



 ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & 
HUMANITIES 

 

 
SESSION-1, HALL-1 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,  

exp. HALL-1: Prof. Dr. Zeynep BASTIK 

Meeting ID: 890 1163 0787 

Passcode: 033663  

13.11.2020 

Turkey’s Time: 09:00 – 11:00 

MODERATOR : Dr. Öğr. Üyesi Gülnur KAPLAN ESEN 

Author Affilition Title 

Doç. Dr. Orhan BOZKURT 
Bursa Uludağ Üniversitesi, 

İnegöl İşletme Fakültesi, İşletme, 
Bursa 

ENVANTER YÖNETİMİNDE STOK KONTROL YÖNTEMİ DEĞİŞİMİNİN 
İŞLETME MALİYETLERİ VE KARLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ; KOSGEB 

DESTEĞİ TALEPLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME 

THE EFFECTS OF STOCK CONTROLLING METHOD CHANGE’S ON 
OPERATING COSTS AND PROFITABILITY IN INVENTORY 

MANAGEMENT 

Doç. Dr. Orhan BOZKURT 
Bursa Uludağ Üniversitesi, 

İnegöl İşletme Fakültesi, İşletme, 
Bursa 

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN YÖNETİM MUHASEBESİNE 
ADAPTASYONUNDA KULLANICILARIN BEKLENTİLERİNİN 

KARŞILANMA DÜZEYİ ÜZERİNE MOBİLYA SEKTÖRÜNDE BİR 
ARAŞTIRMA 

THE RESEARCH IN FURNITURE SECTOR: ONTO RECEPTION LEVEL OF 
EXPECTATIONS OF USERS IN ADAPTATION OF INFORMATION 

SYSTEMS TO MANAGEMENT ACCOUNTING 

 Dr. Öğr. Gör. Hacer FİLİZ Pamukkale Üniversitesi, İletişim 
Fakültesi 

TELEVİZYON EKSENİNDE AİLE İÇİ ŞİDDET 

DOMESTIC VIOLENCE ON THE AXIS OF TELEVISION 

Şeyma Nur GÜNER 
Karabük Üniversitesi, İktisadi ve 
İdari Billimler Fakültesi, İktisat 

Bölümü 

MENA BÖLGESİ’NDE MAVİ EKONOMİ  

THE BLUE ECONOMY IN THE MENA REGION 

Dr. Selim GÜNDÜZ 

Gökay Yiğit KILIÇER 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi, İşletme 

Fakültesi 

EVSEL ATIKLAR ÜZERİNE KURULACAK GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİNE 
KATILIMIN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi, İşletme 

Fakültesi 

STUDY ON PARTICIPATION FOR RECYCLING SYSTEM OF 
HOUSEHOLD WASTES BY LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS 

Dr. Öğr. Üyesi Gülnur KAPLAN 
ESEN 

Miraç Pınar MERT EBEŞ 

Çukurova Üniversitesi İletişim 
Fakültesi İletişim Bilimleri 

Bölümü/Adana 

TÜKETİM MEKÂNI OLARAK HASTANELER:  

ADANA İLİNDE ÖZEL VE KAMU HASTANESİ ÜZERİNE 
KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA 

Bağımsız Araştırmacı, Ege 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü , Gazetecilik Anabilim 
Dalı, Sağlık İletişimi Bilim Dalı 

HOSPITALS AS CONSUMPTION PLACES:  

A COMPARATIVE RESEARCH ON PRIVATE AND PUBLIC HOSPITAL IN 
ADANA 

Dr. Öğr. Üyesi Gülnur KAPLAN 
ESEN 

Çukurova Üniversitesi İletişim 
Fakültesi İletişim Bilimleri 

Bölümü/Adana 

DİJİTAL REKLAMCILIĞIN  ETKİLİ BİR ARACI OLAN VİRAL REKLAM 
VİDEOLARI VE ETİK BOYUTU 

VIRAL ADVERTISEMENT VIDEOS WHICH ARE EFECTIVE TOLS OF 
DIGITAL ADVERTISING AND THEIR ETHICAL DIMENSION 

Arş. Gör. Yasin KABATAŞ  

Dr. Öğr. Üyesi Selcen KÖK 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi İİBF Kamu 

Yönetimi Bölümü 

SİVİL TOPLUM VE DEVLET İLİŞKİSİ TARTIŞMASINDA SÜREKLİLİK VE 
KOPUŞLAR: HEGEL, MARX VE GRAMSCİ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi İİBF Kamu 

Yönetimi Bölümü 

CONTINUITY AND DISENGAGEMENT IN THE DISCUSSION ON THE 
RELATIONSHIP BETWEEN CIVIL SOCIETY AND THE STATE: HEGEL, 

MARX 



 ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & 
HUMANITIES 

 

 
SESSION-1, HALL-2 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,  

exp. HALL-1: Prof. Dr. Zeynep BASTIK 

Meeting ID: 890 1163 0787 

Passcode: 033663  

13.11.2020 

Turkey’s Time: 09:00 – 11:00 

MODERATOR: Doç. Dr. Fatma FİDAN 

Author Affilition Title 

Öğr. Gör. Şahin AY Siirt Üniversitesi, Kurtalan 
Meslek Yüksekokulu 

FUTBOLCU GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNİN FUTBOL 
KULÜPLERİNE ETKİSİ 

THE EFFECT OF TAXING FOOTBALL PLAYER INCOME ON FOOTBALL 
CLUBS 

Dr. Öğr. Üyesi Özge VARIŞ 
Kırklareli Üniversitesi, Hukuk 
Fakültesi , Milletlerarası Özel 

Hukuk ABD, Kırklareli 

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN ÇALIŞANLARININ TÜRK 
MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKU KAPSAMINDAKİ YARGI 

BAĞISIKLIĞININ SINIRLARI 

LIMITS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ KEY PERSONEL’S 
JURISDICTIONAL IMMUNITY UNDER TURKISH PRIVATE 

INTERNATIONAL LAW 

Dr. Öğretim Üyesi Arzu 
ALİBABA 

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 

MİLLETLERARASI HUKUKTA VE TÜRK VATANDAŞLIK HUKUKUNDA 
VATANSIZLIĞIN ÖNLENMESİ 

PREVENTION OF STATELESSNESS IN INTERNATIONAL LAW AND 
TURKISH CITIZENSHIP LAW 

Dr. Öğretim Üyesi Emine 
KOÇANO RODOSLU 

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 

ÇOCUĞUN SOYADINA İLİŞKİN GÜNCEL HUKUKÎ TARTIŞMALAR VE 
YARGI UYGULAMASI 

CONTEMPORARY LEGAL DISCUSSIONS AND JUDICIAL PRACTICE 
REGARDING SURNAME OF THE CHILD 

Doç. Dr. Fatma FİDAN 
Sakarya  Üniversitesi, Siyasal 

Bilgiler  Fakültesi, 
Sakarya/Türkiye 

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ KADINLARIN SORUNLARI   

Doç. Dr. Fatma FİDAN 
Sakarya  Üniversitesi, Siyasal 

Bilgiler  Fakültesi, 
Sakarya/Türkiye 

TARIMDA ÇALIŞAN KADINLARIN  ÇALIŞMA KOŞULLARI  ÜZERİNE  BİR 
ARAŞTIRMA: Pamukova Örneği 

Öğr. Gör. Dr. Muammer 
SALİM 

Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Eğirdir Sağlık Hiz. MYO 

TÜRKİYE’DE YOKSULLUKLA MÜCADELEDE VAKIFLAR GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ ve SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 

DIRECTORATE GENERAL OF FOUNDATIONS AND SOCIAL ASSISTANCE 
SERVICES IN THE FIGHT AGAINST POVERTY IN TURKEY 

Dr. Tuna Can GÜLEÇ Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

AN ANALYTICAL DISCUSSION ON NATURE OF 2018 CURRENCY CRISIS 
OF TURKEY 

Doç. Dr. Mustafa ŞİT 

Dr. Öğretim Üyesi Haydar 
KARADAĞ 

Harran Üniversitesi, Turizm ve 
Otel İşletmeciliği YO 

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TURİZM TALEBİ İLE EKONOMİK BÜYÜME 
İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ  

Rize Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi, İ.İ.B.F 

ECONOMIC ANALYSIS OF ECONOMIC GROWTH AND TOURISM 
DEMAND RELATIONSHIP IN TURKISH ECONOMY 

 
 
 
 



 ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & 
HUMANITIES 

 

 
SESSION-1, HALL-3 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,  

exp. HALL-1: Prof. Dr. Zeynep BASTIK 

Meeting ID: 890 1163 0787 

Passcode: 033663  

13.11.2020 

Turkey’s Time: 09:00 – 11:00 

MODERATOR: Doç. Dr. Sadık Erol ER 

Author Affilition Title 

Dr. Öğretim Üyesi Selim 
GÜLVERDİ 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi 

KUR’AN’IN EĞİTİM METODU 

THE QUR'AN'S EDUCATIONAL METHOD 

Dr. Öğretim Üyesi Selim 
GÜLVERDİ 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi 

PEYGAMBERLİĞİN SONA ERMESİ PROBLEMİ 

THE PROBLEM COME TO AN END OF PROPHETHOOD 

Dr. Öğr. Gör. Ahmet ÇAL Necmettin Erbakan Üniversitesi HZ. ALİ İFRİT CENKNÂMESİ’NDE DUDAK UYUMU 

Dr. Öğr. Üyesi Şuayip SEVEN Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 
İslami İlimler Fakültesi 

FUAT SEZGİN`İN HADİS LITERATÜRÜNE DAİR GÖRÜŞLERİNE 
ELEŞTİREL BIR BAKIŞ 

A CRITICAL APPROACH TO FUAT SEZGIN`S THEORIES ON THE 
HADITH-LITERATURE 

Fırat ÜNAL  Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 

ARİSTOTELES’İN ARZU AÇIKLAMASI 

ARISTOTLE’S ACCOUNT OF DESIRE 

Gamze İME 
Doktora Öğrencisi, Aksaray 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Tarih Anabilim Dalı 

TÜRK ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE İSMAİL GASPIRALI 
ÖNDERLİĞİNDE BAŞLATILAN USUL-Ü CEDİT HAREKETİNİN 

ROLÜ 

THE ROLE OF THE USUL-Ü CEDİT MOVEMENT INITIATED WITH 
THE LEADERSHIP OF ISMAIL GASPIRALI IN THE TURKISH 

MODERNİZATİON PROCESS 

Assoc. Prof. Dr. Zennure 
KÖSEMAN 

İnönü Üniversity, Faculty of Science 
and Letters, The Department of 

Western Languages and Literatures, 
Malatya 

THE METAFICTIONAL QUALITY OF ROBERT COOVER’S “SUDDEN 
STORY” 

Doç. Dr. Elif Hatun Önal-
Kılıçbeyli 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi, Siyasal 

Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 
Bölümü, Adana/Türkiye 

ULUS DEVLET’İN GÜVENLİĞİ VE SİBER TEHDİT ALGISI : 

Özerk Kırım Cumhuriyeti  Vaka Analizİ 

Doç. Dr. Sadık Erol ER 
Çukurova Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi, Felsefe Grubu Eğitimi 
Bölümü 

DELEUZE VE PROUST 

DELEUZE AND PROUST 

 
 
 

 



 ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & 
HUMANITIES 

 

 
SESSION-2, HALL-1 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,  

exp. HALL-1: Prof. Dr. Zeynep BASTIK 

Meeting ID: 890 1163 0787 

Passcode: 033663  

13.11.2020 

Turkey’s Time: 11:30 – 13:30 

MODERATOR: Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KILIÇ 

Author Affilition Title 

Fatih KARABULUT Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 

AVUSTURYA VERASET SAVAŞLARI (1740-1748) SIRASINDA OSMANLI 
İMPARATORLUĞU’NUN İZLEDİĞİ POLİTİKA 

THE POLICY PURSUED BY THE OTTOMAN EMPIRE DURING THE WARS 
OF THE AUSTRIAN SUCCESSİON (1740-1748) 

Araştırma Görevlisi 
Gencer K. KARAGENÇ 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset 

Bilimi ve Kamu Yönetimi  

KOLLUK HİZMETLERİNDE  İDARENİN SORUMLULUĞU 

RESPONSIBILITY OF ADMINISTRATION IN LAW ENFORCEMENT 
SERVICE 

Araştırma Görevlisi 
Gencer K. KARAGENÇ 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset 

Bilimi ve Kamu Yönetimi  

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANI 
YARDIMCILIĞI MAKAMININ EGEMENLİĞİN KULLANIMI ÖZELİNDE 

İNCELENMESİ 

THE VICE PRESIDENT'S AUTHORITY IN THE PRESIDENTIAL 
GOVERNMENT SYSTEM BASE ON THE USE OF THE SOVEREIGNTY 

Dr. Ali Murat Boyraz 

Dr. Erman M. Demir 

Başkent Üniversitesi, Mühendislik 
Fakültesi, Yarı-Zamanlı Öğretim 

Görevlisi, Ankara 

BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK KURAMINA DAYANAN ÖZGÜN ÖLÇEK 
GELİŞTİRME ÇALIŞMASI PİLOT ARAŞTIRMASI 

Başkent Üniversitesi, Yaratıcı Kültür 
Endüstrileri Araştırma ve Uygulama 

Merkezi, Ankara 

ORIGINAL SCALE DEVELOPMENT STUDY PILOT RESEARCH BASED ON 
FIVE FACTOR PERSONALITY THEORY 

Dr. Ali Murat Boyraz 

Dr. Erman M. Demir 

Başkent Üniversitesi, Mühendislik 
Fakültesi, Yarı-Zamanlı Öğretim 

Görevlisi, Ankara 

İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL ALIMLARI İÇİN PRATİK MANTIK 
YÜRÜTME TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 

Başkent Üniversitesi, Yaratıcı Kültür 
Endüstrileri Araştırma ve Uygulama 

Merkezi, Ankara 

DEVELOPMENT OF PRACTICAL LOGICAL TEST FOR HUMAN 
RESOURCES PERSONNEL SELECTION 

 Dr. Öğr. Gör. Bülent 
AKKAYA 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 
Ahmetli MYO 

STRATEJİK YÖNETİMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ROLÜ 

THE ROLE OF DIGITAL TRANSFORMATION IN STRATEGIC 
MANAGEMENT 

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan 
KILIÇ 

Dicle Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 
Gazetecilik Bölümü, Diyarbakır  

PULİTZER GAZETECİLİK ÖDÜLÜ 

PULITZER PRIZE IN JOURNALISM 

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan 
KILIÇ 

Dicle Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 
Gazetecilik Bölümü, Diyarbakır  

CUMHURİYET DÖNEMİ BASIN-İKTİDAR İLİŞKİSİNİ BİR ROMAN 
ÜZERİNDEN OKUMAK: BEN DELİ MİYİM? 

READING THE REPUBLIC PERIOD’S PRESS-POWER RELATIONSHIP 
FROM A NOVEL: AM I CRAZY? 

 
 



 ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & 
HUMANITIES 

 

 
SESSION-2, HALL-2 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,  

exp. HALL-1: Prof. Dr. Zeynep BASTIK 

Meeting ID: 890 1163 0787 

Passcode: 033663  

13.11.2020 

Turkey’s Time: 11:30 – 13:30 

MODERATOR: Asst. Prof. Dr. Nilgün ELİKÜÇÜK YILDIRIM 

Author Affilition Title 

Mehmet LEVENT 

Yrd. Doc. Dr. Ersoy ÖNDER 

Girne Amerikan Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler bölümü 

MAVİ AKIM DOĞALGAZ BORU HATTI’NIN TÜRK DIŞ 
POLİTİKASINA ETKİLERİ 

Girne Amerikan Üniversitesi, 
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SEBASTİÃO SALGADO FOTOĞRAFLARINDA SOSYAL GERÇEKLİK 

SOCIAL REALITY IN SEBASTIÃO SALGADO PHOTOS 

Prof. Dr. HAMZA ÇAKIR 

Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi, İletişim Fakültesi 

ÖVÜNÇ ÇELİKEZEN 

Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi S.B.E Öğrencisi 

ÖZET 

Görüntü kavramı, kamera obscura ile başlayıp günümüze kadar çeşitli mekanik ve teknik 

süreçlerden geçerek fotoğraf olarak adlandırılan güncel bir yapıya dönüşmüştür. Toplumlarda 

meydana gelen haraketlilik, sosyo dinamik yapıların değişimi bireye farklı eylem niteliği 

kazandırmıştır. Savaşlar, yoksulluk, ölüm, acılar bu değişimlerden sadece birkaçıdır. Bu 

bağlamda medya araçları tarafından da desteklenmesi sonucu fotoğrafın en güncel haliyle 

toplumsal işlev kazanmasına, sosyal gerçekçi bir yapıya dönüşmesine, görsel enformasyon 

sağlamasına imkan vermiştir. Bu perspektifsel yaklaşım da doğal olarak fotoğrafın bireylere 

etki etme, belirli bir bakış açısı kazandırma, harekete geçirme ve toplumsal sorunların çözümü 

kapsamında bir duyarlılık yaratmasını başarmıştır. 

Nitel araştırma yöntemlerinden dökümantasyon analizi yöntemi kullanılan bu çalışmamızda, 

çektiği fotoğraflarla dünya toplumlarını etkileyen, insanda duyarlılık ve farkındalık yaratmayı 

misyon edinen Sebastião Salgado fotoğrafları sosyal gerçeklik yönünden analiz edilmiş ve bunu 

ortaya koyabilmek için de fotoğraflarındaki hakim bakış açısı, tekniği, etik anlayışı kapsamlı 

olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca araştırmaya rehberlik etmesi ve paralellik göstermesi 

açısından Salgado ile ilgili otobiyografik eser “The Salt of Earth” (Toprağın Tuzu) filmi, 

Salgado tarafından yazılan “Toprağımdan Yeryüzüne” adlı kitabı ve 2001 yılında Christian Frei 

tarafından çekilen “War Photographer” (Savaş Fotoğrafçısı) adlı film de sosyal gerçeklik 

boyutu içerisinde çalışmamıza dahil edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, sosyal gerçekçilik, Sebastiao Salgado 

ABSTRACT 

The concept of image, starting with the camera obscura and going through various mechanical 

and technical processes until today, has turned into a current structure called photography. The 

mobility in societies and the change of socio-dynamic structures have given the individual a 

different action characteristic. Wars, poverty, death, suffering are just some of these changes. 

In this context, as a result of being supported by media tools, it has enabled photography to gain 

social function in its most recent form, to transform into a social realistic structure and to 

provide visual information. This perspective approach has naturally succeeded in creating a 
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sensitivity for photography to influence individuals, to gain a certain perspective, to mobilize 

and to solve social problems. 

Qualitative research methods, documentation, analysis method used in this study affecting their 

community through photographs taken of the world, Sebastião Salgado photographs a mission 

to raise awareness and sensitivity in humans has been analyzed in terms of adopting social 

reality, and in order to reveal the dominant perspective in the photographs, technique, ethics, 

have been extensively evaluated. In addition, the autobiographical work about Salgado, “The 

Salt of Earth”, the book “From My Land to Earth” written by Salgado, and the film “War 

Photographer”, shot by Christian Frei in 2001, were also included in our work in the dimension 

of social reality. 

Keywords: Photography, social realism, Sebastiao Salgado  

 

1. Giriş 

Fotoğraf, bir görüntü sensörüyle optiğe yansıyan ışığın mekanik ve teknik yolla kaydedilerek 

sabit bir görüntü kazandırması sonucu gerçekleşmektedir. Elde edilen sabit görüntü, bir 

duyguyu, eylemi veya olayı ifade etmektedir. Mekan, zaman ve anın dışavurumu, fotoğrafı 

meydana getiren unsurlardır. 

Yunanca’da fotoğraf: “ışık, grafoks” olarak ifade edilmiştir. Grafoks kavramı ise, “yazmak, 

çizmek” anlamına gelmektedir. Fotoğrafçı, tam anlamıyla “ışıkla resim çizen” biridir (Winders 

& Salgado, 2014). 

Fotoğrafın ilk örnekleri “Kamera Obscura” olarak bilinen objektifsiz fotoğraf makineleri 

sayesinde gerçekleşmiştir. 0,25-1 mm çapındaki bir delikten ışığın geçmesiyle karanlık ortam 

sağlayan kameranın içinde bulunan ışığa duyarlı yüzey üzerinde görüntü oluşturması sonucu 

meydana gelmiştir (Pavlos, 2001, s. 103). 

İbn Al-Haytam, Leonardo da Vinci, Toscanelli ve David Brewster çeşitli çalışmalar yaparak 

ışığın doğrusal yayılımıyla ilgili teknikler geliştirmişlerdir. 1839 yılında Fox Talbot tarafından 

icat edilen fotoğraf makinesi, obscuraya yeni ve güncel bir teknik kazandırmıştır. 

Fotoğrafın dünya kamuoyunda yerini almasında, medya araçları tarafından desteklenerek 

görsel enformasyon sağlaması günümüz toplumu için son derece önemli olmuştur. Medyada 

temsil edilen toplumsal olay-olgular fotoğrafa yansıyarak sosyal gerçekliğin temsil edilmesine 

olanak sağlamıştır. Fotoğraf, sahip olduğu çağrışım gücü sayesinde, insanlara çeşitli mesajlar 

yöneltmiş ve çeşitli bakış açıları kazandırmıştır.  

Fotoğraf, kodsuz bir mesaj içermektedir (Barthes, 1977, s. 45). Bu bakımdan; fotoğraf, 

enformasyon, anlatı ve ileti barındırmaktadır.  

Pozitivizm, sosyoloji ve fotoğraf sanatı aynı dönemde ve bir arada ilerleme kaydetmiştir. 

Gözlemlenebilir, ölçülebilir olguların gerçeği gösterdiği ve bu bakımdan olguların fotoğrafa 

yansıyarak gerçeği göstermede bir araç olduğu vurgulanmıştır (Mohr & Berger, 2007, s. 91,92).  
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Fotoğraf, her şeyi en yakından gören bir tanık konumunda yer almıştır (Berger, 2014, s. 78). 

Becker, fotoğrafçıları sosyologlara benzetmiştir. Ona göre fotoğrafçılar, sosyologlar gibi 

toplumsal sorunlara duyarlı yaklaşarak eserlerinde yansıtmıştır (Becker, 2006, s. 49). 

Fotoğrafın sosyal ve toplumsal izdüşümlerinden hareketle denebilir ki fotoğrafın çağrışım 

gücü; insanların duygularına hitap ederek toplumsal problemlere karşı farkındalık 

yaratmaktadır. Salgado’nun fotoğrafları da bu bağlamda değerlendirilebilir. Salgado, tıpkı bir 

sosyolog gibi toplumun araştırılması ve keşfi yönünde çalışmış ve bunu bir yaşam biçimi haline 

getirmiştir.  

Sosyolojinin de ilgilendiği konular olan göç, yoksulluk, topluluklar, meslekler, toplumsal 

huzursuzluk, egzotik alt kültürler, toplumun unutulan grupları ve kırsal yaşam ortamlarını 

belgelemiş, bir sosyoloğun çalışma takvimine benzer şekilde uzun soluklu projelere imza atmış 

ve yine bir sosyolog gibi konusunu oluşturan insanlarla birlikte yaşamıştır (Buçan, 2015, s. 

173). 

Çalışmamızda fotoğraf sanatı ile ilgili kuramsal yaklaşımlara ana hatlarıyla değindikten sonra, 

Sebastião Salgado ve onun fotoğrafları, misyonu, fotoğraflarındaki hakim bakış açısı, tekniği 

değerlendirilip analiz edilmiştir. 

2. Kuramsal Olarak Fotoğraf Sanatı 

2.1.Fotoğrafta Gerçeklik ve Bakış  

Fotoğraf, icat edildiğinden beri görüntünün gerçekliğini sunma konusunda diğer görsel 

sanatlara göre daima önde olmuştur. Fotoğrafın nesneleri tıpa tıp aktarabilmesi, 

çoğaltılabilmesi ve kolaylıkla paylaşılabilme özelliği daima onu popüler hale getirmiştir. 

Fotoğraf tarihi boyunca fotoğrafın dünyayı doğru ve nesnel bir şekilde ortaya koyduğu 

düşüncesi hep var olmuştur.  

Fotoğraflar, önceden yaşanmış anları, olayları ve eylemleri göstermektedir. Tek bir kareye 

yansıdığı kadarıyla görülen; şu anda var olmayan bir yapıdadır. Fotoğraflar, yakalanmış 

yaşantılardır, olan bitenlerin izleridir (Berger, 2014, s. 85) 

Kracuer, fotoğraftaki gerçekliği şöyle tanımlamıştır:  

“Fotoğraf hayalete dönüşmüştür. Fotoğrafta var olanlar bir zamanlar yaşamıştı ve artık 

yoklar; ama şu anda olmayan şey sadece onların varlıkları değil, aynı zamanda o fotoğrafta 

var olan her şeydir…” (Kracauer, Kitle Süsü, 2011, s. 32). 

Fotoğraf makinesi, sadece belirli bir odak çerçevesine yansıyan bir gerçekliği göstermektedir. 

Hiçbir zaman normal bir gözün görebileceği kadar ki bir alanı gösteremez. Fotoğraftaki gerçek, 

sınırlı bir alanda gerçekleşen durumu ve bağlamı ifade etmektedir.     

Fotoğrafın gerçeği olduğu gibi aktarma yani ‘nesnel gerçekliği’ yansıtma özelliği  post-

modernizmle birlikte sorgulanmaya başlanmıştır. Burada fotoğrafçı kendi öznel gerçekliğini 

yaratma noktasındadır. Vurgulamak istediği konuları kendi zihinsel süzgecinden geçirerek 

izleyiciye göstermektedir. Yani konuyu fotoğrafçı kendisi belirlemektedir, konuyu bir 
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çerçeveye çizerek, vurgulamak istediklerini bu çerçevenin içinde göstermektedir, seçmediği 

öğeleri ise çerçeve dışında bırakmaktadır. Yani fotoğrafçı, dış dünyayı kendi öznel gerçekliğine 

göre ele alıp yorumlamaktadır. Kendi öznel gerçekliğini yaratırken de içinde yaşadığı toplum, 

bilgi birikimi, olayları algılayış biçimi, inançları ve estetik değerleri ona yol göstermektedir 

(Turgut, 2017).  

Susan Santog, fotoğrafın içinde barınan iletinin izleyici tarafından farklı adlandırıldığını 

belirtmiştir (Santog, 2004, s. 8,9): 

“Bir İsrailli Yahudinin gözünde, Kudüs’ün merkezindeki Sbarro pizzacısına düzenlenen 

saldırıda paramparça olan bir çocuğun fotoğrafı, öncelikle, Filistinli bir intihar bombacısı 

tarafından öldürülen bir Yahudi çocuğun fotoğrafıdır. Bir Filistinlinin gözündeyse, Gazze’de 

devriye gezen bir tankın ezerek paramparça ettiği bir çocuğun fotoğrafı, öncelikle, İsrail 

ordusunun bir zırhlı aracı tarafından öldürülen bir Filistinli çocuğun fotoğrafıdır.”  

Salgado’ya göre fotoğrafçının bakış açısını şekillendiren; bireylerin (fotoğrafçıların) kendi 

yaşam pratiğidir. İçinde yaşadığı toplumun değerleri ona fotoğrafa dair tutum kazandırmaktadır 

(Winders & Salgado, 2014):  

“Birden fazla fotoğrafçıyı aynı mekâna bırakın hepsi farklı fotoğraflar çeker. Çünkü 

muhtemelen hepsi çok ama çok farklı yerlerden gelmiştir. Herkesin, kendine göre bir perspektifi 

vardır. Ve bu kendi hikayesine göre değişir.” 

2.2. Sosyal Olgular Bağlamında 

İmgelerin insan eylemlerinde, düşüncelerinde, hayallerindeki etkisi, onların yaşadığımız 

dünyayı algılayışımızdaki rolleri tarih öncesi dönemlere kadar uzamaktadır. Üretildikleri 

koşulların özgünlükleri onlara yüklenen anlamları ve kullanım değerlerini belirlemektedir. 

Modern kültürün vazgeçilmez araçları haline geldiklerinde ise imgelerin, öznenin öteki 

duyularını geride bırakacak kadar yaygınlaştığı görülmüştür. Modernleşme sürecinde görüntü 

üreten teknolojiler, günümüze kadar toplumsal yaşamda etkisini azaltmadan sürdürmeyi 

başarmış ve yaşamın yeniden yapılanmasına uyum sağlamıştır (Toksoy, 2019, 492). 

1839 yılında kameranın icat edilişinden beri, fotoğraf sanatı ölümle hep haşır neşir olmuştur 

(Santog, 2004, 23). Fotoğrafın vizörünün insana ve topluma doğru olması; onların hayatını, 

durumunu, çevresini yansıtması; fotoğrafla toplumun bütünleşmesini sağlamıştır. İnsanoğlunun 

ezelden beri benimsediği ölüm olgusu dahi fotoğrafa yansıyarak çeşitli bakış ve anlatım, biçim 

sunmuştur. 

Sosyal gerçekliği yansıtmayı amaç edinen fotoğraflar, toplumsal sorunları ele almak için ideal 

araştırma yöntemidir; iletişim aracıdır. Yozlaşmış sistemleri çökertmek için somut eylemi 

teşvik ederek sosyal sorunların çözümüne katkıda bulunmayı amaçlayan insancıl bir fotoğraf 

sunmaktadır (Carrabine & Brown, 2017, s. 427). 
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Bosna Hersek İç Savaşı, 1992 © James Nachtwey  (James Nachtwey Magnum Photos for 

Time) 

James Nachtway, sosyal gerçekçi fotoğrafa dair şunu söylemiştir (Frei, 2001): 

“Benim için fotoğrafın gücü, onun insani yetenekler altında yatar. Savaş insanlığı ortadan 

kaldıran, kaldırmaya yeltenirse fotoğrafı savaşın yadsıması olarak kabul edebiliriz. Savaşın 

panzehiri içindeki yetkin bir madde olarak… Bir kişi orada olup bitenler hakkında dünyaya 

haber vermek amacıyla savaşın kalbine gitme riskini alıyorsa barış pazarlığına girmiş 

demektir.” 

 

Etiyopyalı Mülteciler, 1984 ©Salgado (Petter Fetterman Galery , 2020) 

Toplumsal sorunların fotoğrafa yansıması sonucu fotoğrafta temsil edilen sosyal gerçeklik, 

insanlarda çarpıcı bir etki uyandırmıştır. Bu fotoğraflar sayesinde insanlar, fotoğrafa konu olan 

kişiler yerine kendilerini koyarak bilinçli ve duyarlı adımlar atmıştır. Bu araştırma kapsamında 

değerlendirilen Salgado’nun eserleri de doğrudan doğruya bu amaçla gerçekleşmiştir. Salgado 

insanların dramlarını ve acılarını yansıtarak, insanların vicdanlarına seslenerek somut adımlar 

atmasına olanak sağlamıştır.  

Berger (2014, 108), acı kavramını şöyle tanımlamıştır: “Acı, kişinin kendi ölümünün büyük bir 

olasılıkla çok yaklaştığı düşüncesidir.” İnsanlar, Salgado gibi sosyal gerçekliği eserlerinde 

yansıtmayı amaç edinmiş nice fotoğrafçıların eserlerine bakınca empati yapmışlardır ve ölüm 

gerçeğiyle yüzleşmişlerdir.  

Fotoğraflar ıstırabı ve acıyı kayıt altına alan makinelerin soğuk metalinden çıkıp kanlı, canlı ve 

sıcak bedenlerdeki gözlere, sonra da akla ve kalplere ulaşmıştır (Uybadın, 2015, 101, akt. 

Demirel, Uluç, 2017, 74). 
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2.3. Etik Değerler Bağlamında 

Fotoğrafa yansıyan bir olay, olgu veya bir durum belirli bir görüş alanında gerçekleşmektedir. 

Bu görüş alanı mahremiyet bölgesidir. Mahremiyet alanı fotoğrafa yansıyarak ifşa olmaktadır 

(Karadağ, Sert, Gatenyo, & Tekin, 2018, s. 4).  

Fotoğraf, dünyamızı etkileyen siyasi, sosyal sorunları kaydetmektedir, elle tutulur somut 

gerçekler sunmaktadır bu bakımdan fotoğraf güvenilir hale gelmektedir. Fotoğrafçının, 

eserinde güvenilirliği sağlama konusunda konuya (özneye) fiziksel – duygusal yakın 

durmasının da önemi büyüktür (Bogre, 2012, s. 57).  

Sosyal gerçekliğe hizmet eden fotoğraflar; gerçek, doğru, güvenilir olmalı; belirli bir etik ilkesi 

çerçevesinde gerçekleşmelidir. Bu amaca hizmet eden fotoğrafçılar tanık olduğu olaylar ve 

durumlar sırasında sık sık etik çatışması yaşamıştır. Fotoğrafçının görevinin, tanık olduğu olayı 

çekmek mi veya tanık olduğu andaki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek mi olduğu hep 

tartışılmıştır. 

Ruanda Ölüm Kampı 1994, © James Nachtwey (Nachtway, 2011) 

Christian Frei’nin 2001 yılında çektiği “War Photographer” filminde sosyal gerçekliği 

yansıtmayı amaçlayan belgesel fotoğrafçılar için etik değerlerin önemi de belirtilmiştir. James 

Nachtway bununla ilgili şuna değinmiştir: “Duyguları kontrol etmek zorundayım oraya gidip 

sonra da yıkılmanın hiçbir anlamı olmazdı, heyecanımı işe veriyorum. Tüm hissettiğim öfke 

yoksunluk kuşku ve keder bunu fotoğraflarıma yönlendiriyorum.” 

Ruanda, 1994 © Salgado (Sebastião Salgado’s Exodus – The stories of global migration, 

2011) 
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Fotoğrafı ahlaki inancı koruma ve farkındalık yaratma aracı olarak kullanan Sebastião Salgado, 

aslında toplumsal vicdanın simgesi haline gelmiştir. Siyah beyaz fotoğraflarıyla gerçeği 

aydınlatmaya çalışan bir fotoğrafçıdan başka birisi olmamıştır. Salgado, fotoğrafçılık meslek 

hayatında etik çatışması da yaşamıştır, otobiyografik eserinin anlatıldığı The Salt Of Earth 

filminde Salgado etik ile ilgili şunu söylemiştir: “Gördüğüm bir şeyde ağlamak için kaç kez 

kameramı bıraktım hatırlamıyorum.” 

Birçok eleştirmen tarafından, sosyal gerçekliği misyon edinen fotoğrafçılara dair insanların 

acılarını kullandığı, duygularını sömürdüğü ve onları fotoğraflayarak estetize ettiği, bundan kar 

güttüğü öne sürülmektedir. Halbuki Salgado savaşları, soykırımları, kuraklık yüzünden 

evlerinden olan insanları bir hakikat olarak etik değerler çerçevesinden insanlığın belleğine 

kazımıştır. İnsanlığın içinde bulunduğu çaresizlik halini kayıt altına almaya çalışan 

Salgado’nun samimiyeti asla ölçülemez; çünkü fotoğraflarını çekerken, acı çeken insanların 

duygularını içtenlikle paylaşmıştır. Yapabildiği en iyi şey olan; fotoğrafın gücünü kullanarak 

dünyadaki eşitsizliği gözler önüne sermiştir (Çiftçi, 2019).  

 

1985 Mali, Mülteciler © Salgado (Sebastião Salgado Mali, 2015) 

Susan Santog, Salgado’ya dair şuna değinmiştir (2004, 79, akt.Bal, 2019, 53): 

“Nesnesini isimlendirmeden imtina eden bir portre, fotoğrafın öbür kutbunda doymak bilmez 

bir iştah uyandıran şöhret kültüyle – istemeden de olsa- bir suç ortaklığına girer: Yalnızca 

şöhret olmuş kişilerin isimlerini belirtmek, diğer insanları sadece kendi meslekleri, etnik 

kökenleri ve yoksulluklarının temsili örnekleri konumuna düşürmektedir.” 

 

3. Sebastıão Salgado ve Fotoğraf 

3.1. Biyografisi ve Fotoğrafa Yaklaşımı 

Sebastião Salgado, 8 Şubat 1944 tarihinde Brezilya’nın Minas Gerais bölgesinde doğmuştur. 

1964-1967 yılları arasında Sao Paulo’da iktisat okumuştur ve ardından Brezilya Maliye 

Bakanlığı’nda görev yapmıştır. Brezilya’da doğduğu çiftliği cennete benzeterek anlatan 

Salgado, sol siyasi ideolojisinden dolayı kendini güvende hissetmeyerek 1969 Ağustos ayında 

eşi Lélia ile birlikte Brezilya’dan kaçıp Paris’e yerleşmiştir. Salgado’nun fotoğraf tutkusu da 

burada başlamıştır. Salgado bir röportajında şöyle anlatmıştır:  
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“Lélia, Paris’teki Écoledes Beaux-Arts’ta mimarlık okulunda okuyordu ve mimarlık 

fotoğraflarını çekmek için bir fotoğraf makinası satın aldı. Lélia, bana fotoğraf makinasını asla 

vermezdi. Ondan çaldım ve benim makinem oldu. Kullanmaya başlayınca, hayatım tamamen 

değişti. Fotoğrafçılık adeta hayatımı istila etmişti. Muhtemelen bu makineyi satın almasaydı, 

hayatım için geç kalmış olabilirdim. Bir makinanın vizörüne ilk kez bakıp fotoğraf çektiğimde, 

27 yaşındaydım.” 

Salgado, ilk fotoğraflarını şiddetli kuraklık altındaki Nijer’de çekmiştir. Bu süreçte Lélia, 

Salgado’ya çok yardımcı olmuştur, Salgado’nun çektiği fotoğrafların yayılması için ajanslara, 

dergilere, gazetelere başvuruda bulunmuştur. Ana vatanı Brezilya’dan ayrıldıktan sonra Latin 

Amerika’yı çok özlemiştir.  

Salgado, 1977 yılından itibaren Latin Amerika yerlileri ve köylüler ile ilgili uzun soluklu 

projelere başlamıştır. Latin Amerika’da Meksika, Ekvador, Peru, Bolivya, And Dağları’nı ve 

Saraguro Bölgesi gibi yerleri gezerek kendi topraklarının insanlarını yakından görmüştür. 

İçindeki merak duygusu kendisini Latin Amerika’nın en ücra dağ köylerine kadar götürmüştür. 

Latin Amerika’daki yerlilerin farklı inanç ve kültürlerini keşfettikten sonra, insanların 

hayatlarını belgelediği ilk büyük fotoğraf projesi olan “Öteki Amerika / Other Americans 

(1986)” adlı albümünü ve kitabını hazırlamıştır.  

 

1986 – “Other Americans” (Öteki Amerika)  (Orr, 2015) 

Dünyanın dört bir yanını gezen Salgado, işçilerin nesiller boyunca ihmal edildiğini düşünerek 

“İşçiler / Workers (1993)” projesini gerçekleştirmiştir. Salgado, işçileri sırtlarındaki otuz ila 

altmış kilo arasında değişen çuvalları taşırken fotoğraflamıştır. Fotoğraflarının can yakıcı etkisi 

olmuştur. Yoksulluk sebebiyle orada olan binlerce işçinin çamura bulanmış bedenini 

kaydetmiştir. 
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1993 – “Workers” (İşçiler) (Sebastiao Salgado'nun Nefes Kesici Fotoğrafları, 2020) 

Salgado, Workers projesinden kısa bir süre sonra büyük beğeni toplayacak “Göç / Migrations 

(2000)” çalışmasına başlamıştır. Proje sürecinde yavaş yavaş savaşları, soykırımları, kuraklık 

yüzünden evlerinden olan insanları belgelemiştir.  

Salgado’nun fotoğraf makinası artık trajedi ve vahşeti kaydetmeye başlamıştır. Ruanda’daki  

yaşanan soykırımı belgelerken çoğu kez ağlamıştır. “The Salt Of Earth” (Toprağın Tuzu) 

belgeselinde Ruanda’da gördüklerini şöyle anlatmıştır: 

“Oradan ayrıldığım zaman, artık hiçbir şeye inanmıyordum. Bir tür olarak insanoğlunun 

kurtuluşu olduğuna inanmıyordum. Böyle bir şeyden kurtulamazdınız. Biz yaşamayı hak 

etmiyorduk.”  

Salgado, bu zor dönemi geride bırakmak için uzun zamandır gidemediği memleketi Brezilya’ya 

dönmüştür. Doğaya ve ekolojiye olan sevgisi nedeniyle “Genesis” projesine başlamıştır. 

Kadrajında bu sefer yoksulluk, vahşet, insanlar yerine; hayvanlar ve doğa başrolde olmuştur 

(Çiftçi, 2019). 

Salgado çektiği fotoğraflarla insanların duygularını harekete geçirmiştir ve onlara insan 

olmanın iyi erdemini hatırlatarak farkındalık yaratmıştır. Salgado fotoğraf çekmek için gittiği 

bölgelerde yerel halkların dillerini bilmemesine rağmen onlara samimi olacak şekilde 

davranmıştır, onların yaşamlarına ortak olmuştur, eylemlerine katılmıştır. İletişimlerini beden 

dili aracılığıyla sağlamıştır. Onları gözlemlemiş ve tanımaya çalışmıştır. Etnografi bakımından 

yerlileşmiştir.  

“Vizyonum, belirleyici anları değil, fotoğrafçının bu fenomenin zirvesine ulaşana kadar 

katıldığı fotoğrafik fenomenleri düşünmek için bir girişimdir. Ben fotoğraf çekmek için gitmem 

bir yere, öykümün içinde yaşamak için giderim” (Joaquim Paiva, Lissovsky, 1999, 98, akt. Ana 

Maria Mauad, 2013, 7). 

Bu bakımdan, yerel halkla bütünleşme sağlanması sonucu fotoğrafları mizansensiz doğal ve 

gerçekçi fotoğraflar çekmiştir. Salgado’nun fotoğraflarını katılımcı ve minimalist çerçevede 

gruplandırılabilmektedir. 

3.2.1.Katılımcı Yaklaşım 

Belgesel, fotojurnalist, haber fotoğrafı kapsamında değerlendirebilmektedir. Konu olarak 

hinterlandı çok geniştir. Toplumdaki sosyal olay ve olguları derinlemesine göstermeyi amaçlar 

bu bakımdan etnografik izler taşımaktadır. 

Quaylan Allen’ın 2012’de yazdığı “Fotoğraflar ve Hikayeler: Siyah Orta Sınıf Erkek Gençlerle 

Katılımcı Fotoğrafı Kullanmanın Etik, Faydaları ve İkilemleri” adlı makalesinde katılımcı 

fotoğrafı, sosyal meseleler ve kültürel olayları belgelemeye ve düşünmeye teşvik eden görsel 

bir yöntem olduğunu belirtmiştir (Allen, 2012). 

Salgado kendi fotoğraf deneyimi ile ilgili şunu ifade etmiştir: 
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“Belki de bir ekonomist olarak geçmişim, belirli bir alana konsantre olmama, düşünmeme, 

analiz etmeme, kendimi belirli bir zamanda olanların tarihsel akımına yerleştirmeme, kendimi 

fotoğrafçılığa yerleştirmeme, fotoğrafımı bu tarihsel gelişime bağlamama izin verdi 

fotoğrafçının işinin en önemli kısmı, iyi yaşayanlara nüfusun büyük bir kısmının iyi 

yaşamadığını hatırlatmaktır. Bir yanardağın ya da atom bombasının üstünde oturarak 

yaşayamayız. Fotoğrafçının ve yazarın işlevinin, sorunun iki tarafını birbirine bağlayan bir 

vektör olarak çalışmak olduğunu biliyoruz. Ülke nüfusunun beşte dördü kötü yaşıyor ve 

hayatlarını iyileştirmeye ihtiyaç duyuyor. Sorunu karar vericilere, egemen sınıflara, ülkedeki 

tüm zenginlikleri üretenlere göstermeliyiz, birlikte yaşamanın tek çözümünün biraz paylaşmak 

olduğunu açıklamalıyız.”(Jornal do Brasil, 1996, 4, akt. Ana Maria Mauad, 2013, 6). 

 

Serra Pelada Altın Madeni, Brezilya, 1986 (Gold Mine of Serra Pelada, Pará, Brazil, 1986, 

2020) 

3.2.2.Minimalist Yaklaşımı 

Minimalizm, doğa ile bağların güçlendirilmesini amaçlayan bir felsefedir. Sade, soyut bir hayat 

amaçlamaktadır.  

Salgado’nun Ruanda’da karşılaştığı insanlık dramını kendisinde travma yaratarak onu 

fotoğraftan uzaklaştırmıştır. Travmadan arınmak için doğaya (minimalizme) yönelmiştir. 

Salgado bu süreçte doğa fotoğrafları çekmiştir. Salgado’nun Minimalist tarzdaki tüm 

fotoğraflarını “Genesis” adlı eserinde toplamıştır. 

Salgado, 2013’de Ted Talks’da “The Silent Drama Of Photography” (Fotoğrafın Sessiz 

Draması) ile ilgili yaptığı konuşmada Minimalizme geçişini şöyle anlatmıştır (Ted Talks, 

2013). 

“Ruanda’da hayatımın çok zor zamanlarını geçirdim. Bütünüyle barbarlığı gördüm. Günde 

milyonlarca ölü görüyordum. Türümüze olan inancımı kaybettim. Her yerden enfeksiyon 

kapmaya başlamıştım. Paris’te bir arkadaşın doktorunu görmeye gittim. Ve tamamen hasta 

olduğumu söyledim. Uzun araştırmalar yaptı ve Sebastian hasta değilsin dedi. Problem şu ki; 

o kadar fazla ölü gördün ki, sende ölüyorsun. Durmalısın; aksi halde sende öleceksin. Bir son 

vermeye karar verdim. Gerçekten dünyadaki her şey ile birlikte fotoğrafçılığa da küsmüştüm. 

Doğduğum yere geri dönmeye karar verdim.” 

Örnekler: Genesis, 2013 (International Center Of Photography, 2017) 
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Salgado, çektiği minimalist fotoğraflar için de sosyal gerçekçi bakışı devam etmiştir. 

Minimalist doğa fotoğraflarıyla ekolojik dengenin önemini vurgulayarak çevrecilik üzerine 

duyarlılık yaratmıştır.  

Salgado, Genesis çalışmasını şöyle değerlendirmiştir (Cengiz, 2020):  

“Genesis, şehirleşme aracılığıyla doğayla bağımızı keserek çok karmaşık hayvanlara 

dönüştüğümüzü fark etmemi sağladı; gezegene yabancılaşmamız nedeniyle, yabancı ve tuhaf 

varlıklar haline geliyoruz. Çare bilgide yatıyor ve eğer bu bilgiye katkıda bulunabilirsem ben 

de mutlu olacağım. İnsanın ve gezegendeki diğer bütün canlı türlerinin karşı karşıya olduğu 

tehlikenin çözümünün geri gitmek değil, doğaya dönmek olduğunun anlaşılmasını isterim.” 

 

 

 

4.Salgado Fotoğraflarında Sosyal Gerçeklik 

Toplumsal sorunların fotoğrafa yansıması sonucu fotoğrafta temsil edilen sosyal gerçeklik, 

insanlarda çarpıcı bir etki uyandırmıştır. Bu fotoğraflar sayesinde insanlar fotoğrafa konu olan 

kişiler yerine kendilerini koyarak bilinçli ve duyarlı adımlar atmıştır.  

Salgado, eserlerinde insanların dramlarını ve acılarını yansıtarak dünya kamuoyunun 

vicdanlarına seslenmiş ve somut adımlar atılmasına neden olmuştur. İçinde yaşadığımız 

dünyada her gün gözlemlediğimiz veya izlediğimiz yoksulluk, vahşet, çaresizlik, umutsuzluk, 

şiddet, doğa katliamı gibi fıtrat dışı olgular maalesef sonlanmamıştır. Fotoğrafın çağrışım 

gücünün önemine Salgado fotoğrafları üzerinden yeniden dikkat çekmek için böyle bir çalışma 

yapılması amaçlanmıştır. 
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Salgado’nun 26 yaşında başlayan fotoğraf serüveni halen aktif olarak devam etmektedir. 

Başladığı günden bugüne “Genesis”, “Workers”, “Refugees” gibi ses getiren projeleri dünya 

kamuoyunu etkileyerek insanlara sosyal konularda duyarlılık yaratmıştır. Çok geniş bir 

hinterlantta fotoğraf çalışmaları gerçekleştiren Sebastião Salgado’nun çalışmalarının yanı sıra 

2001 yılında Christian Frei tarafından çekilen “War Photographer” gibi fotoğraf literatüründe 

önemli yere sahip eserler de “sosyal gerçeklik” kapsamında çalışmamıza dahil edilmiştir. 

Salgado, her şeyden önce fotoğrafların çağrışım gücüne inanmaktadır. Ona göre fotoğraf, bireye 

farkındalık duygusu aşılamaktadır. Yaşadığı toplum, arkadaş çevresi, psikolojisi, okul hayatı, 

iş deneyimi çeşitli faktörler onda belirli bir tutum ve bakış belirlemiştir. Fotoğraflarını çektiği 

insanlarla birlikte yaşaması, onlar gibi olması ve yerlileşmesi fotoğraflarının doğal ve gerçek 

olduğunu göstermektedir.  

Yoğun gölge, yüksek kontrast, aydınlık ve karanlığın bir arada kullanılarak oluşan üçüncü 

boyut Salgado’nun eserlerinin teknik olarak güçlü olduğunu göstermektedir. Salgado, portre 

tekniği kullanarak çektiği yakın planlarla bireyin duygularını dışavurumu ifade etmiştir. Çektiği 

minimalist fotoğraflarla dahi dünya kamuoyunu etkilemiş ve çevre sorunlarına karşı bilinç 

kazandırmıştır. Salgado, çektiği fotoğraflarla anlatmak istediği hikayelerin her daim bir parçası 

haline gelmiştir. Bunu hem biçimsel hem de içeriksel olarak içselleştirmiştir. Hikayenin 

içerisinde yer alma eylemi ona özgün bir bakış sağlamış, kazandığı bu bakış açısıyla görüntünün 

biçimsel formlarını izleyiciye aktarmada çok güçlü kılmıştır. Tercih ettiği ekipmanlar, fotoğraf 

çekim disiplini ve refleksleri ile aynı doğrultuda olmuştur. Hızlı tepki verebilmek için iki 

fotoğraf makinası kullanmıştır ve iki gövde farklı lensler tercih etmiştir. Çoğunlukla aralığı 

geniş açıdan normale uzanan zoom lensler ve tele lensler ile çalışmıştır. Oluşturduğu bilinçli 

kompozisyonlar ve kadraj seçimleri hikayenin anlatımını pekiştirerek fotoğraflarına biçimsel 

çarpıklık kazandırmıştır (Karslı, Karavelioğlu, & Nephanoğlu, 2019). 

Buçan’a göre (2015, 172); Salgado'nun fotoğrafları, biçimsel yönden son derece güçlüdür ve 

'siyah-beyaz'ın en güzel örnekleridir. Işık kullanımı, ton dağılımı, çerçeveleme, yarattığı 

derinlemesine kompozisyonlar ve fotoğrafların baskı kalitesi son derece güçlüdür. Onun 

fotoğraflarını etkileyici kılan da bu olmuştur. Teknik olarak aydınlık ve karanlık bir arada 

kullanılarak üçüncü boyut yarattığı görülmüştür. Gölgeler yoğun, kontrast seviyesi yüksektir. 

Siyah – beyaz renkler kullanılarak insanların duygularını etkilemeyi amaçlamıştır. 

Hiç şüphesiz Salgado’yu çağımızın en önemli fotoğrafçılarından biri yapan fotoğraflarında 

kullandığı dil, hikayenin içinde olma özelliği ve içeriklerinin vuruculuğudur. Fotoğrafta 

gerçekliğin yorumlanmasında seyirciyi serbest bıraktığını düşünerek çalışmalarını siyah/beyaz 

sergilemektedir. 

Salgado’nun eserlerinden karışık örnekler (Petter Fetterman Galery , 2020): 



ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
November 13-15, 2020 / Ankara, TURKEY 

        PROCEEDINGS BOOK 13 

Kuwait, 1993, “Workers” (İşçiler) 

Guatemala, 1978 “Other Americans” (Öteki Amerika) 

Etiyopya Mülteci Kampı, 1984 

Salgado’nun fotoğrafları yaşanmışlığı ifade etmektedir. Eserlerinde insanların duyguları, 

dramları, mutluluğu görülmektedir. Kullandığı portre tekniği; orta – yakın planlar, insanların 

yüz tepkilerini yani duyguların dışavurumunu göstermektedir. The Salt Of Earth filminde 

Salgado, kullandığı portre tekniğinin kendi fotoğrafik anlatımına katkısını şöyle ifade etmiştir: 

“Bir portrenin gücü o insanın hayatından bir kare yakaladığınız saniyenin binde biri kadarki 

anda gizlidir. Gözler çok şey anlatır. Yüz ifadesi de öyle… Bir porte çektiğinizde artık o fotoğraf 

size ait değildir. O insan size onu hediye eder” 

Salgado, sadece makinanın arkasına geçip anları dondurmamıştır, tam tersine zamanı kendi 

benliğinde çözüp ondan insana dair dersler sunmuştur. Göçleri, savaşları, açlığı, işçileri, başka 
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insanlık hallerini ve dünyanın farklı yüzlerini fotoğraflarında gözden geçirirken bir rüyadan çok 

çarpıcı gerçeklerin içindeymiş gibi hissettirmektedir.   

5. Sonuç

Salgado, sosyal dünyanın gerçekliğinin herhangi bir sorunlu yönünü fotoğraflarında 

yansıtmıştır. Tanık olduğu olaylar, medya platformları aracılığıyla çarpıcı olarak temsil 

edilmiştir. Salgado, fotoğraflarıyla dünya kamuoyunun vicdanlarına seslenmiş, ele aldığı 

toplumsal sorunların çözümü konusunda insanları harekete geçirmiştir. 

Katia Regina Machado’nun 2012 yılında “Sebastião Salgado'nun Fotoğraflarının Estetik 

Politikası” adlı makalesinde belirttiği gibi; Salgado’nun benimsediği estetik biçimlendirme, 

görüntüye bakan izleyicinin “iyi” ve “kötü” değerler arasında muhakeme yapmasına olanak 

sağlamıştır. Salgado ele aldığı konular itibariyle, fotoğrafa bakan kişilere insan olmanın erdemli 

ve vicdani duygularıyla onlara seslenmiştir (Machado, 2009) 

Sosyal gerçekçi fotoğraflar, insan duygularındaki iyi erdemli davranışlara seslenerek 

farkındalık ve duyarlılık yaratmayı amaçlamaktadır. Salgado ve nice fotoğrafçıların misyonları 

bu bağlamda gerçekleşmiştir. Salgado’nun fotoğrafları, ele aldığı konu itibariyle ötekiyi 

anlatmaktadır. Yoksul işçiler, göçmenler (yersiz – yurtsuzlar), savaş mağdurları onun 

çalışmalarında önemli yer tutmuştur. Onlarla birlikte zaman geçirerek, yerlileşmiş ve bunun 

sonucunda bakış açısı, onların duygularıyla ortak bir hale bürünmüştür. Ayrıca Salgado, 

minimalist fotoğraflarda dahi insanları etkileyebilecek, duyarlılık yaratabilecek bir misyon 

gerçekleştirebileceğini dünyaya kanıtlamıştır.  
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ÖZET 

II. Abdülhamid dönemi diplomasisinin önemli isimlerinden Kostaki Musurus, Sisam 

Kaymakamlığı, Atina ve Viyana elçiliğinden sonra Londra Büyükelçisi olarak 1851-1885 

yılları arasında görev yapmıştır. Musurus, Londra’daki 34 yıllık görevinin büyük kısmında 

istikraz ile ilgilenirken, bir bölümünde de Berlin Antlaşması ile uluslararası boyut kazanan  

Ermeni meselesiyle meşgul olmuştur. 

Musurus, Ermeni meselesinin başlangıcı olarak kabul edilen 1878 yılındaki Berlin 

Antlaşması’ndan sonraki kritik dönemde Londra Büyükelçisi olarak önemli görevler 

üstlenmiştir. Anlaşmanın 61. maddesi gereğince Osmanlı Devleti’ne yüklenen ıslahat 

konusunda İngiltere ile Osmanlı hükümetleri arasındaki müzakereleri yürüten Musurus, bir 

yandan iki ülke arasındaki diplomatik dengeyi sağlamaya çalışırken; diğer yandan meselenin 

Osmanlı açısından haksız bir boyuta ulaşmaması için çaba sarf etmiştir. Musurus, bu dönemde 

ıslahat baskısı karşısında Osmanlı Devleti’nin gerekenleri yaptığı konusunda İngiliz 

Hükümeti’ne bilgi sağlayarak, Babıali’yi rahatlatmaya çalışmıştır.  

Musurus, özellikle Berlin Antlaşması’ndan sonra bölgeye Müslüman vali tayini konusunda 

yoğun çaba içine girmiş, fakat Osmanlı Devleti’nin üç yıl boyunca atamayı gerçekleştirmemesi 

nedeniyle İngiliz Hükümeti’nden yöneltilen eleştirilere engel olamamıştır. İngiliz hükümeti ile 

daima irtibat halinde olan Musurus, başta dönemin dışişleri bakanları Salisbury ve Granville 

olmak üzere kabine üyeleriyle sık sık bir araya gelmiş, Sultan II. Abdülhamid’e iletilmek üzere 

Hariciye’ye düzenli raporlar vermiştir.  

Musurus, İngiliz hükümetinin bağlantıyı reddettiği Ermeni komitalarının faaliyetlerinin yanı 

sıra Londra’da meskûn Ermeniler ile ilgili takipte bulunmuş, hem İngiliz Hükümeti, hem de 

Hariciye Nezareti’ne raporlar hazırlamak suretiyle Osmanlı Devleti aleyhine olabilecek 

gelişmeleri önlemeye çalışmıştır. 

 Osmanlı Devleti aleyhinde yapılan yayınları da takibe alan Musurus, İngiliz gazetelerinde 

çıkan ilgili haberleri Hariciye Nezareti’ne raporlamış, bunların yayınlanmasına engel olmaya 

çalışmış, yeri geldiğinde kasıtlı yayın yapan gazetelerin toplatılmasını önermiştir. Döneminin 

en deneyimli elçilerinden biri olan Musurus, bir yandan da İngiliz basınına mülakatlar vererek 

Ermeni meselesinde Osmanlı Devleti’nin çabalarını duyurmuştur. Muhalif gazetelerde çıkan 
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haberleri tekzip etmekten bir sonuç alamayan Musurus, dost gazete ve dergilerde Osmanlı 

Devleti’nin lehinde makaleler yayınlatmıştır.  

Anahtar kelimeler: II. Abdülhamid, Kostaki Musurus, Ermeni meselesi, diplomasi, İngiltere 

ABSTRACT 

Kostaki Musurus, one of the important names in the diplomacy of Abdul Hamid II period, 

served as the London Ambassador between 1851 and 1885 after serving as the Sisam District 

Governor, and ambassador in Athens and Vienna. While Musurus dealt with the borrowing 

issue for most of his 34 years of duty in London, he was also busy with the Armenian issue, 

which gained an international dimension with the Berlin Agreement. 

Musurus assumed important duties as the London Ambassador in the critical period after the 

Berlin Treaty in 1878, which was considered to be the beginning of the Armenian issue. 

Musurus, who conducted the negotiations between England and the Ottoman governments on 

the reforms imposed on the Ottoman Empire in accordance with the 61st article of the Treaty, 

tried to achieve a diplomatic balance between the two countries on the one hand, and made 

efforts to prevent the issue from reaching an unfair point for the Ottoman Empire on the other. 

In this period, Musurus attempted to relieve the Sublime Port (Babıali/The Government) by 

providing information to the British Government that the Ottoman Empire was doing what had 

to be done in the face of the reform pressures.  

Especially after the Treaty of Berlin, Musurus made great efforts to appoint a Muslim governor 

to the region, but could not prevent the criticisms directed by the British Government due to the 

Ottoman Empire's failure to make the appointment for three years. 

Always in contact with the British government, Musurus frequently met with cabinet members, 

especially the foreign ministers of the period, Salisbury and Granville. He gave regular reports 

to Hariciye, or the Foreign Ministry, to be forwarded to Abdul Hamid II. 

In addition to the activities of the Armenian committees, which the British government rejected, 

Musurus followed the activities of the Armenians residing in London and tried to prevent 

possible developments against the Ottoman Empire by preparing reports to both the British 

Government and the Ministry of Foreign Affairs. 

 Following the publications against the Ottoman Empire, Musurus reported the relevant news 

published in British newspapers to the Ministry of Foreign Affairs, made efforts to prevent them 

from being published, and suggested that the newspapers that published intentionally be 

confiscated when necessary. Musurus, one of the most experienced ambassadors of his time, 

also made interviews with the British press and publicized the Ottoman Empire's efforts on the 

Armenian issue. Unable to obtain any results from refutation of the news in the opposition 

newspapers, Musurus had articles published in favor of the Ottoman Empire in friendly 

newspapers and magazines.  

Key Words: Abdul Hamid II, Kostaki Musurus, The Armenian Question, diplomacy, England
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1-GİRİŞ 

Diplomasi, dil, din, ırk ve gelenekler yönünden birbirinden çok farklı topluluklar arasında ilişki 

kuran araçlardandır. Devletler arasındaki ilişkilerin artmasıyla, diplomasinin payı da 

çoğalmıştır.  

Osmanlı diplomasisi, devletin güçten düşmesi ve Avrupa devletler sistemine girmesinden sonra 

düzenlenerek işlerlik kazandı. Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa 

devletler sisteminde kendisini kabul ettirmeye çalıştı. Bu arzusundaki en büyük etkenlerden biri 

de; başta toprak bütünlüğünü sağlayan İngiltere’nin, 1878 Berlin Konferansıyla birlikte bu 

politikasından vazgeçmesi oldu. İngiltere’nin Osmanlı Devleti ile ilgili politikaları öncelikle 

Hint yolunun güvenliği bakımından Osmanlı toprakları üzerinde kendisine bağlı ulusal devlet 

kurma ilkelerine dayandırıldı.   

Berlin Konferansı’ndan sonra Osmanlı Devleti’ne dayatılan ıslahat yaptırımı ile iki ülke 

arasındaki diplomaside yeni bir döneme girilirken, durum özellikle Ermenileri kendilerine ayrı 

bir devlet kurmaları için cesaretlendirdi. Bölgede kendi kontrolünde bir Ermeni Devleti 

kurulmasına sıcak bakan İngiltere, Ermenilere destek verdi. Osmanlı Hükümeti ise azınlıklara 

ıslahat konusunda bir yandan gerekenin yapıldığını gösterirken, diğer yandan imparatorluğun 

olumsuz imajından kurtulmaya çalıştı. Bu bağlamda İngiltere’ye gönderilen büyükelçilere 

büyük iş düştü. Özellikle Kostaki Musurus ve Rüstem Paşa’nın görev yaptığı dönemde 

Ermenilerin İngiltere ile yakınlaşmaları, İngiliz basınının Ermeni sorununa Osmanlı Devleti 

aleyhine geniş yer vermesi ve Londra’daki Ermenilerin faaliyetleri, Osmanlı Devleti’nin 

İngiltere’deki büyükelçilerinin takibine alındı. Elçiler1 bir yandan istikraz ve başka siyasi 

uğraşlarla, ilgili İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne yaklaşımını esnetmeye çalışırken, diğer 

yandan Ermenilerin aleyhte faaliyetlerini engellemeye çalışmak ve Babıâli’nin ıslahatlar 

konusunda gerekeni yaptığını Avrupa’ya anlatmak gibi zor görevler üstlendiler.  İngiltere ile 

ilişkilerin yeni bir yön bulmasında bir dönüm olan II. Abülhamid döneminde Londra’da beş 

elçi görev yaptı. Bu dönemde Osmanlı diplomasisinin en yoğun yaşandığı İngiltere’ye tecrübeli 

büyükelçiler gönderilerek burada uzun süre görevde kalmaları sağlandı. Kostaki Musurus da 

bu büyükelçilerden biri olarak Londra’da 34 yıl boyunca görev yaptı. 

Çalışmada İngiltere ile ilişkilerin yoğun olduğu XIX. yüzyılın ikinci yarısı ve bu dönemde 

İngiltere Büyükelçisi olarak 1851-1885 arasında etkin bir şekilde görev yapan Kostaki Musurus 

dönemi, Ermeni meselesi ekseninde ele alınacaktır.2 Nitekim Ayastefanos ve Berlin anlaşmaları 

ile Ermeni meselesi uluslararası boyuta ulaşarak Osmanlı Devleti’nin ıslahat konusunda siyasi 

                                                            
1 Osmanlı kaynakları, unvan olarak elçiyi kullanırken, memuriyet ve vazife için daha çok sefaret denilmiştir. Faik 

Reşit Unat, Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2008, dn.s.15. 
2 Musurus’la ilgili yapılan başlıca çalışmalardan Sinan Kuneralp’in makalesi, Musurus’un özellikle Atina 

göreviyle ilgili önemli ayrıntıları içerirken İngiltere’deki uzun süreli görevi daha az yer bulmuş; dolayısıyla Ermeni 

meselesi faaliyetleri yer bulmamıştır. bkz.Kuneralp, Kuneralp, “Bir Osmanlı Diplomatı Kostaki Musurus Paşa 

1807-1891, Belleten, Cilt XXXIV, Sayı 135, Ankara 1970, s.421-435. 
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baskıya maruz kaldığı ve İngiltere’nin baş aktör olduğu bu dönemde Londra Büyükelçisi olarak 

Kostaki Musurus görev yapmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nın 

yayınladığı Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri (1845-90), (1891-93), (1894-95) ve 

(1896-1922) belgeleri arasında Ermeni Meselesi’nin bir sorun olarak ortaya çıkıp büyümesinde 

etkili olan İngiltere’nin desteğine karşı Osmanlı Devleti’nin büyükelçilerinin müdahaleleri ve 

aleyhte faaliyetlerle ilgili mücadeleleri çalışmamızın kaynağını oluşturacaktır. Bunun yanı sıra 

İngiltere’de ilgili dönemde yayın yapan gazeteler de British National Archive (BNA) üzerinden 

taranarak çalışmaya dahil edilmiştir.1851-1885 yılları arasında Londra Büyükelçisi olarak 

görev yapan Kostaki Musurus’un Ermeni meselesi çerçevesinde İngiliz Hükümeti, 

İngiltere’deki Ermeni komitaları, aleyhteki basın faaliyetleri, Londra’da oturan Ermeniler ile 

ilgili çabaları, arşiv belgeleri ve dönemin İngiliz gazetelerinde çıkan haberler doğrultusunda 

incelenecektir. 

2-KOSTAKİ MUSURUS’UN HAYATI VE HARİCİYE’DEKİ GÖREVLERİ 

 Kostaki Musurus 1807 yılında Arnavutköy’de doğdu. Menşei Girit olan, Fenerli eski ailelerden 

Musurus ailesine mensuptur.3 Babası Pavlos XVIII. yüzyılın sonunda İstanbul’a yerleşmiş ve 

Eflak beylerinin hizmetine girmişti.4 

Musurus, 1832 yılında Sisam Prensi olan Bulgar asıllı Stefan Bogoridi’nin refakatine girdi ve 

buradaki yedi yıllık görevinin ardından 1839 yılında İstanbul’a döndü. Musurus, aynı yıl 

Bogoridi’nin kızı Anna ile evlendi ve 1840 Mayıs ayında Atina’ya elçi olarak görevlendirildi.5 

Musurus’un Atina’daki varlığı, Osmanlı siyaset ve diplomasisine önemli bir avantaj sağlamıştı. 

Fakat aynı zamanda Yunan Devleti’nin Osmanlı Devleti’ne yönelik meşru olmayan 

faaliyetlerine dönük bir istihbarat ve kontrol mekanizması olması Atina’da rahatsızlık 

yaratmıştı.6 Musurus, Atina’daki zor göreviyle beraber, ilk diplomatik başarısını 1844’de 

kazandı. Osmanlı vatandaşlarının Yunanistan’daki mallarının istimlâki konusundaki 

müzakerelere yön veren Musurus, Türk muhacirlerine ait emlakın iade edilmesi konusunda 

Yunan hükümetini zorladığı gibi, tazminatlarının da %8 faizle ödenmesini sağladı. Yunan 

hükümeti, Atina’da baştan beri istenmeyen Musurus’u Yunanistan’daki asayişsizliği teşvik 

etmekle suçladı. Nihayetinde Musurus, uğradığı suikastle yaralandı ve bu olayın ardından 

Atina’dan alındı.7 

Musurus, Atina’daki görevinin ardından elçi payesiyle tayin edildiği Viyana’da 1848-1850 

arasında görev yaptı.8Avusturya’da Polonyalı gönüllülerden 3 bin ihtilalci Ağustos 1849’da 

Osmanlı İmparatorluğu’na sığınınca Rusya ve Avusturya mültecilerin iadesini istedi. Bu 

                                                            
3 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî 6, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1996,  s. 1819. 
4 Kuneralp, a.g.m., s. 426. 
5 Kuneralp, a.g.m., s. 427. 
6 Hayrettin Pınar, “Kostaki Musurus’un Atina Sefareti”, Belleten, Nisan 2012, Cilt LXXVI, s. 214 
7 Kuneralp, 1970, s. 428, 429. 
8 Musurus’un Viyana elçiliğine başlangıç tarihi Kuneralp’te Eylül ayıdır. Bkz. Kuneralp, 2009, s. 123, arşivdeki 

tayin yazısı 5 Ekim 1848 tarihini gösterir: Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivleri, Hariciye Mektubi 

(COA.HR.MKT).nr22/36, H.6 Za 1264 (5 Ekim 1848), ayrıca bkz.Nurdan Şafak, Bir Tanzimat Diplomatı Kostaki 

Musurus Paşa (1807-1791), Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 2006, s. 67. 
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dönemde İngiltere de Osmanlı Devleti’ni desteklemek için Akdeniz filosunu gönderdi. Bu 

uluslararası olayda Musurus’un mültecilerin Anadolu’da bir şehirde enterne edilmesi teklifi 

kabul edildi. Mülteciler konusunda Babıâli bir zafer kazanırken, Musurus ise Avusturya’daki 

görevinden çekildi.9 

Hariciye’nin en deneyimli elçilerinden birisi olan Musurus, Viyana’dan sonra 1850 yılında 

Londra’ya orta elçi10 olarak atandı. Mart 1851’de başladığı görevini 1856’dan itibaren 

büyükelçi olarak sürdürdü. Osmanlı Devleti’nin İngiltere’deki temsili, iki devlet arasındaki 

yoğun ilişkilerin sonucu olarak daima önemliydi. 1793 yılında Yusuf Agah Efendi ilk Osmanlı 

sefiri olarak görevlendirilmişti. İngiltere büyükelçileri, Hariciye’deki tecrübeli isimlerden, 

uzun müddet görevlendirilmek üzere seçiliyordu. Musurus da Londra’ya Sadrazam Kıbrıslı 

Mehmed Paşa’nın ardından tayin edildi. 

Tablo.1.1909 Yılına Kadar Osmanlı Devleti’nin Londra’daki Elçileri 

Görevli Göreve Geliş Tarihi Görevin Bitiş Tarihi 

Yusuf Agâh Efendi 15 Ekim 1793 23 Temmuz 1797 

İsmail Ferruh Efendi 23 Temmuz 1797 Temmuz 1800 

Yanko Aziropulo Temmuz 1880 1803 

Sıdkı Efendi 

(Maslahatgüzar) 

1803 1810 

Antonaki Ramadani Mart 1811 1831 

Mavroyani 1832 5 Ağustos 1834 

Müşir Namık Paşa 5 Ağustos 1834 15 Ocak 1835 

Hariciye Müsteşarı Nuri 

Efendi  

15 Ocak 1835 18 Nisan 1836 

Sadrazam Mustafa Reşid 

Paşa 

14 Ağustos 1836 3 Ağustos 1837 

Sadrazam İbrahim Sarım 

Paşa 

3 Ağustos 1837 28 Ocak 1838 

Müşir Damad A.Fethi 

Paşa 

28 Ocak 1838 7 Ağustos 1838 

                                                            
9 Kuneralp, 1970, s. 431. 
10 Kostaki Musurus’tan önceki büyükelçi Mehmet Emin Paşa Londra’ya görevlendirildiğinde Londra elçiliği, orta 

elçilikle idare olunuyordu. İngiltere Lord Stradford Canning’i büyükelçi sıfatıyla İstanbul’a görevlendirilince, 

Osmanlı Devleti’nin de Londra’ya göndereceği elçinin de aynı sıfatta olması gerektiği için Mehmet Emin Paşa’ya 

vezirlik rütbesi verildi. Mehmet Emin Paşa, “büyükelçi” unvanıyla Londra’ya gönderildi. Bkz. Cumhurbaşkanlığı 

Osmanlı Arşivi, Amedi Kalemi (COA., A.AMD.), 94/49; Hariciye Mütenevvi) HR. MTV. 1/14. Bu tarihe kadar 

gayrimüslimler ortaelçiliğe kadar yükselebiliyorlardı. Bkz. Sinan Kuneralp, Son Dönem Osmanlı Erkân ve Ricali 

(1839-1922), Prosopografik Rehber, İsis Yayınları, İstanbul 2003, s. 112. 
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Sadrazam Mustafa Reşid 

Paşa 

7 Ağustos 1838 21 Şubat 1840 

Şekip Paşa 21 Şubat 1840 20 Aralık 1841 

Sadrazam Ali Paşa 20 Aralık 1841 14 Kasım 1844 

Sadrazam İbrahim Sarım 

Paşa 

14 Kasım 1844 24 Ekim 1845 

Şekip Paşa 24 Ekim 1845 4 Kasım 1846 

Kalimaki Bey 4 Kasım 1846 2 Haziran 1848 

Ticaret Nazırı Kamil Paşa 2 Haziran 1848 30 Eylül 1848 

Kıbrıslı Mehmed Paşa 30 Eylül 1848 29 Ekim 1851 

Kostaki Musurus Paşa 29 Ekim 1851 17 Ekim 1885 

Rüstem Paşa 16 Kasım 1885 20 Kasım 1895 

Kostaki Anthopoulos Paşa 3 Aralık 1895 Kasım 1902 

İstefanaki Musurus Paşa 11 Aralık 1902 Mart 1907 

Mehmet Rıfat Paşa 9 Mayıs 1908  28 Haziran 1903 

Kaynak: Ahmed Zeki Galitekin, Salnmae-i Nezareti Hariciye (Osmanlı Dışişleri Bakanlığı 

Yıllığı), İşaret Yayınları, İstanbul 2003. 

Sultan II. Abdülhamid de İngiltere ile kritik ilişkiler ve yoğun diplomasinin gereği olarak 

Kostaki Musurus ve Rüstem Paşa gibi deneyimli büyükelçileri bu önemli görevde kullandı. 

Kostaki Musurus, Sultan II. Abdülhamid tahta çıktığında Londra Büyükelçiliği görevindeki 26. 

yılındaydı.  Musurus, Sultan Abdülaziz’in Londra’ya 1867’deki ziyaretinden itibaren paşa 

payesini de kullandı.11 Musurus’un 20 Temmuz 1867’de, paşa unvanını aldığı bu önemli ziyaret 

gününde Sultan Abdülaziz’in şerefine verilen baloda eşi Anna Musurus vefat etti. Bayan 

Musurus’un vefatı, İngiliz gazetelerinde de yankı uyandırdı.12 

 Musurus, eşinin vefatından sonra bir daha evlenmedi ve Londra’da çocuklarıyla birlikte yaşadı. 

Londra’da kendini sevdiren ve kraliçeden de pek çok kez övgü alan Musurus, 1885 yılında 78 

yaşındayken, 34 yıl sürdürdüğü Londra elçiliği görevinden emekli edilerek yerine Rüstem Paşa 

görevlendirildi.13 Emekliliğinden sonra bir müddet İngiltere’de kalan Musurus, 10 Şubat 1891 

11 Sezer, a.g.t., s. 93. 
12 İngiliz gazeteleri, İngiltere kraliyet protokolünün Osmanlı padişahını ağırladığı gecede, yemek sırasında Bayan 

Musurus’un rahatsızlandığını, kısa süre sonra da vefat ettiğini yazdılar. Bayan Musurus’un cenazesi, 22 Temmuz 

1867 tarihinde elçilik önünde yapılan törenin ardından, özel olarak hazırlanan trenle İstanbul’a gönderildi. British 

Newspaper Archive (BNA), Glasgow Evening Citizen, 27 July 1867, p.4, Reading Mercury, 27 July 1867, 

Yorkshire Post and Intelligencer, 23 July 1867, Morning Post, 22 July 1867. 
13 Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi, İrade Dahiliye (COA.İ.DH.) 970/76659. 
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tarihinde, 84 yaşında vefat etti.14 Ölümü, uzun yıllar görev yaptığı Londra’daki gazetelerde 

geniş yer aldı. Londra Gazeteleri, Musurus’un İngiltere’deki çalışmalarından bahsederken, 

ölümünün büyük üzüntü yarattığını yazdılar.15 

3. İNGİLİZ-ERMENİ İLİŞKİLERİ

Ermeniler, Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra Selçuklulardan ve daha sonra kurulan 

Beyliklerden edindikleri etnik ve dinî hoşgörü ile Osmanlı Devleti idaresine girme konusunda 

hiç tereddüt etmemişlerdir. Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde gayrimüslim unsur ve 

azınlıklardan Ermeniler, “Millet-i Sadıka” olarak anılıyordu. 

Ermenilerin büyük bir kısmı Van, Diyarbakır, Bitlis, Sivas ve Halep civarında yerleşikti. Fatih 

Sultan Mehmet’in Hıristiyan Ortodoks tebaya vermiş olduğu dinî serbestiyet ve dinî yaşam 

hakkının gereklerini en geniş manada yerine getirme hürriyetleri, Fener Patrikliği’ne de tanındı. 

Bunun hemen ardından bu hakların aynısı, 1461’de kurulan Ermeni Patrikliği’ne de verildi.16 

Ermeniler, gayrimüslimler arasında Osmanlı kültürünü en fazla benimseyen unsur olarak 

Türklerle kaynaşmışlardı. Osmanlı padişahları, Ermenilerin hemen her alanda istihdamına 

imkan tanımıştı. Ermenilere sarayda önemli görevler verilmiş, yetkinlikleri ölçüsünde vali, 

genel vali, müfettiş, elçi, hatta bakan olarak tayin edilmişlerdir.17 Fakat Osmanlı Devleti’nin 

zayıflaması, savaş ve toprak kayıplarını yaşadığı süreçte Balkanlar’daki diğer unsurlar gibi 

Ermeniler de devlet kurma isteğini benimsemişlerdi. 

Osmanlı topraklarında Ermenilerin kendilerine ait bir devlet kurma isteklerinin, XIX. yüzyılın 

başlarından itibaren planlı bir şekilde büyük devletler tarafından sürdürülen misyonerlik 

faaliyetleri neticesinde güçlendiği bilinmektedir. Fransa, Osmanlı topraklarındaki Katoliklerin 

koruyuculuğunu üstlenirken; Rusya ise Ortodoks hamiliğini yapmıştır. Özellikle Rusların 

Osmanlı İmparatorluğu’nun iç işlerine karışma fırsatını elde etmeleri, 1840’lardan itibaren 

İngiltere’yi harekete geçiren unsur olmuş ve İngiltere de Protestanlık politikasına başlamıştır.18 

Büyük devletlerin Osmanlı topraklarını bölerek paylaşma projelerine dahil edilen Ermenilere 

yönelik misyonerlik faaliyetlerine izin verilmiştir.  

Dini faaliyetler için izin verilen misyonerler, Ermenilere millî devletlerini kurabilecekleri 

yönünde telkinlerde bulunuyorlardı. Protestanlığı yaymak bahanesiyle etkili bir şekilde 

kullanılan misyoner faaliyetleri, İngilizler tarafından kullanılıyordu. İngiliz misyoner 

faaliyetlerinde dini ve mezhebi gerçekler olduğu kadar, Fransa ve Rusya gibi ülkelere karşı 

Osmanlı topraklarında bir Protestan kesimin oluşmasını sağlamak amacı da yatıyordu.19 

14 Kuneralp, 1970, s. 435. 
15 BNA, Morning Post, Friday 13 February 1891, p.5, South Wales News, Saturday 14 February 1891, p.4, Aberden 

Evening Express, 13 February 1891, p.3, Ouroee Evening Telegraph, 14 February 1891, p.2, Aberden Press and 

Journal, p.4, Northern Whig, Friday 13 February 1891, St.Jame’s Gazetta, 13 Friday 1891, p.10. 
16 Zeynep Altıntaş, “1890 Yılına Kadar Arşiv Belgelerine Göre Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışında İngiltere’nin 

Rolü”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt VII/I, Haziran 2005, s. 153. 
17 Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi 1789-1914, Timaş Yayınları, İstanbul 2013, s. 553. 
18 Armaoğlu, a.g.e., s. 554. 
19 Ayten Sezer, “Osmanlı Döneminde Misyonerlik Faaliyetleri”, Osmanlı Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, 

Cilt 2, Ankara 1999, s. 186. Ayrıca Protestan Ermeni Milletinin oluşumunda misyonerlik faaliyetlerinin rolü için 

bkz. Mehmet Alparslan Küçük, “Anadolu’da “Protestan Ermeni Milleti’nin Oluşumu”, Ankara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, 50:2, Ankara 2009,  s. 161. 
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Misyonerlerin gittiği her bölgede devlete karşı tepkiler artmış, kimsenin dinine karışmayan 

Osmanlı Devleti ise konuyu Hıristiyanların kendi aralarındaki problem olarak görmüş ve 

patrikhaneden tedbir almasını istemiştir.20 İngiltere Ermenilere önceleri eğitim yoluyla verdiği 

desteği XIX. yüzyılın sonlarında artırmıştır. 

1877-78 Osmanlı-Rus savaşı, Osmanlı Devleti açısından ağır sonuçlar doğurdu. Rusya’nın 

Ayastefanos Antlaşması’nın 16. maddesinden yararlanarak Ermenileri koruma bahanesiyle 

Osmanlı Devleti üzerinde tahakküm kurma düşüncesi, İngiltere’yi harekete geçirdi. Lord 

Salisbury ilk tedbir olarak, Osmanlı Devleti ile Rusya’ya karşı bir savunma ittifak antlaşması 

hazırladı. Kıbrıs Antlaşması olarak da bilinen 4 Haziran 1878 tarihli bu ittifak antlaşması 

İngiltere, Ermenileri Rusya’nın nüfuzuna bırakmaya niyeti olmadığını da antlaşmaya 

koydurduğu şu madde ile ortaya koydu: “...Buna karşılık Padişah Hazretleri de Anadolu’da 

bulunan Hıristiyan ve diğer tebaanın iyi idare edilmesi ve korunması hakkında iki devlet 

arasında sonradan kararlaştırılacak olan gerekli ıslahatı yapacağını İngiltere Devleti’ne vaat 

eder.”21 

Ayastefanos Antlaşması imzalandıktan sonra gelen tepkiler üzerine Berlin Kongresi’nin 

toplanması söz konusu olunca Ermeniler çabalarını bu defa Berlin’e yönelttiler. Ermeni Patriği 

17 Mart 1878 günü İngiliz Elçisi Layard’a yaptığı gizli ziyarette, Ermenilerin özerkliği için 

İngiltere’nin yardımını istedi. Ermeniler, bununla da yetinmeyip büyük devletlerin 

başkentlerine heyetler yollayarak Berlin Kongresi’ne sunacakları istekler için destek sağlamaya 

çalıştılar. Nitekim Ermeniler Berlin Kongresi’ne, Osmanlı padişahı tarafından tayin edilecek 

bir Ermeni vali tarafından yönetilecek “Özerk Ermenistan” tasarısı sundular. Bu tasarı, 

Ermenistan yönetim esaslarını belirten bir çeşit “Teşkilat Yasası” idi.22 Nihayetinde Ermeni 

sorunu açısından Berlin Kongresi, Ayestefanos’un 16. maddesini biraz yumuşatarak 61. madde 

olarak benimsendi ve Ermeniler ile ilgili yapılacak ıslahata nezaret edileceği kararı verildi. 

Berlin Kongresi, Ermenilere özerklik tanımasa da ıslahat konusunda uzlaşı sağlandı. Berlin 

Kongresi, Ermeni meselesinin başlangıcı olarak kabul edildiğinde, ilk dönemin padişahın 

mecbur kaldığı ıslahatlarla ilgili tedbirlerin alınması gerektiğine dair İngiltere Sefiri Layard’ın 

Babıâli’ye verdiği 19 Ağustos 1878 tarihli notayla başladığı kabul edilir.23 Bu dönemde görev 

yapan Kostaki Musurus’un mesaisinin çoğu da ıslahatların yapılacağına dair İngiltere 

Hükümeti’ni ikna etmek, Babıâli’ye konunun ehemmiyetini raporlamakla geçecektir. Berlin 

Kongresi, umduğu sonuçları doğurmasa da Ermeniler ümitlerini kesmediler ve bu kez 

20 Erdal Açıkses, “Osmanlı Devleti’ndeki Misyonerlik Faaliyetleri ile İlgili Bir Değerlendirme”, Osmanlı 

Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, Cilt 2, s. 195. 
21 Yahya Bağçeci, “İngiltere Başbakanı Lord Salisbury ve Ermeni Meselesi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, Sayı: 35, 2013/2, s. 195. 
22 Armaoğlu, a.g.e., s. 556. 
23 Münir Süreyya, Ermeni Meselesinin Siyasi Tarihçesi (1877-1914), Ankara 2001, s. 28. Tiflis Başşahbenderi 

Münir Süreyya Bey, Ermeni Meselesinin Geçirmiş Olduğu Safahat-ı Siyasiyeye Dair Tarihçe 1877-1917 isimli bir 

rapor hazırlamıştır. Münir Süreyya Bey’in 1916’da İstanbul’da tamamladığı bu raporu Osmanlı Arşivi’nin çeşitli 

fonlarındaki 183 belge ile oluşturmuştur. Münir Süreyya Bey, raporunda Sarı Kitap olarak da bilinen orijinal adı 

Documents Diplomatiques, Affaires Arméniennes, Projets de Réformes Dans L'empire Ottoman (1893-1897) olan 

eserden de faydalanmıştır. Münir Süreyya Bey’in bu raporu, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı tarafından 53 numaralı yayın olarak Ermeni Meselesinin Siyasi Tarihçesi (1877-

1914) adıyla 2001 yılında yayınlanmıştır.  
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amaçlarını gerçekleştirmek için şiddet yoluna başvurmaya başladılar. Ermeniler, devletlerin 

dikkatini bu sorun üzerinde tutmak için olaylar çıkarmaya başladılar.  

Osmanlı Devleti’ne tutumunu Berlin Kongresi’nden sonra değiştiren İngiltere, toprak 

bütünlüğünü koruma politikasını terk ederek, 1880’den itibaren Osmanlı topraklarını parçalama 

ve bu topraklar üzerinde kendisine bağlı millî devletler kurma planı doğrultusunda Ermenilere 

destek verdi. İngiltere’nin bu yeni politikası, Ermeni sorununu Avrupa’da ön plana geçirdi. 

Sorun, aktif olarak, 1877-78 Osmanlı-Rus savaşında Rusya’nın, Doğu Anadolu’daki bazı Türk 

şehirlerini işgal ederek, bu şehirlerde yaşayan Ermenileri bağımsızlık amacıyla Osmanlı 

Devleti’ne karşı kışkırtmasıyla başladı.24 Rusya’nın Ermenileri koruma bahanesiyle nüfuzunu 

Mezopotamya üzerinden Basra Körfezi’ne yayması, İngiltere’yi endişelendirdi. Böylece 

Ermeni davası Ermenilerin değil, Osmanlı imparatorluğu üzerinde çıkarları çarpışan iki büyük 

devletin, İngiltere ile Rusya’nın tahrikleri ile ortaya çıktı.25 

İki büyük devletin desteğini yanında bulan Ermeniler, bağımsızlıklarını kazanmak üzere 

oldukları ümidini iyice artırdılar. Osmanlı Devleti savaşı bitirecek antlaşmaya hazırlanırken 

İstanbul’da Ermeni Patrikliği Meclisi’nin yaptığı toplantıda Rus çarından isteklerini ilettiler. 

Ermeniler, Rus çarından toprak, imtiyaz ve ıslahat yapılması konusunda Osmanlı Devleti’nin 

sıkıştırılmasını istemekteydiler. Ermeniler, gönderdikleri dilekçede Rus Çarı’na “büyük 

kurtarıcımız” diye hitap ediyorlardı.26 İngiltere, azınlıklar için yapılacak ıslahatlarda bir 

bölgenin Rusya veya Fransa gibi bir devletin himayesine girme ihtimali varsa ağır 

davranıyordu.27  

Ermeniler, Berlin Antlaşması’nın 61. maddesiyle bağımsızlık, olmazsa muhtariyet istedikleri 

için ıslahat formülü üzerinde mutabakata varılmasından memnun olmadılar. Bağımsızlıklarının 

yabancı devletlere dilekçeler, muhtıralar vermekle gerçekleşmeyeceğine, özerklik veya 

bağımsızlık için silaha sarılmaları gerektiğine inanmaya başladılar.28 18 Eylül 1895’de 

düzenlenen Babıâli Yürüyüşü’nün amacı Babıâli ile Avrupa’ya, Ermeni halkının isteklerini 

bildirmekti. Fakat bu yürüyüş, Ermeni taşkınlıkları sonucu bir ayaklanmaya dönüştü. Osmanlı 

Devleti’nin Ermenileri planlı bir şekilde yok etmeye çalıştığı propagandası, bu gösteriler ve 

olaylardan sonra bütün şiddetiyle hüküm sürdü.29 İstanbul olayları ve bunun Doğu Anadolu 

vilayetlerine de yayılması ve Avrupa kamuoyunda beliren tepkiler, İngiltere’yi bir kez daha 

Osmanlı Devleti aleyhine harekete geçirdi ve Osmanlı Devleti 22 Ekim 1895’te Erzurum, 

Bitlis, Van, Diyarbakır, Elazığ ve Sivas illerinde uygulanmak üzere 32 maddelik bir ıslahat 

tüzüğünü kabul etti. İngiltere’nin içinde bulunduğu durumu şöyle özetlemektedir: 

“Ermeni sorununda İngilizlerin davranış biçimi, Ermenileri değil, yalnızca kendi 

çıkarlarını korumak amacına yönelmiş bulunuyordu. Zaten, İngiltere Kıbrıs 

24 Armaoğlu, a.g.e., s. 554. 
25 A.g.e., s. 554. 
26 A.g.e., s. 555. 
27 Mustafa Öztürk, “Batılı Devletlerin Osmanlı Üzerindeki Politikaları ve Bunun Osmanlı Dış Politikasına Etkisi”, 

Türk Dış Politikası Osmanlı Dönemi, Cilt 2, İstanbul 2010, s. 375. 
28 Ramazan Çalık, Alman Kaynaklarına Göre II. Abdülhamit Döneminde Ermeni Olayları, Ankara 2000, s. 78-

79.  
29 Armaoğlu, a.g.e. s. 564. 
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Antlaşması’nı da bu amaçla imzalamıştı. Doğu Anadolu kendisi için çok önemliydi. 

Trabzon, Erzurum ve Doğu Beyazıt aracılığıyla Karadeniz’i İran’a bağlayan ticaret yolu 

bu sırada önem kazanmıştı. 1840 yılından itibaren Manchester’da yerleşen Ermeniler, 

İngiltere tezgahlarının dokuduğu pamuklu kumaşları bu yoldan İran’a ve Orta Asya’ya 

gönderiyorlardı. 1870 yılından sonra İngiltere’de artmaya başlayan mamul pamuklu 

stokları büyük bir ekonomik bunalım yaratma yolundaydı. Bunlar hızla erimez ve yeni 

imalat için pazar bulunmazsa, birçok imalathanenin kapanması, iflasların birbirini 

izlemesi ve büyük bir işsiz kitlesinin devletin başına bela olması işten bile değildi. Bu 

ticaret yolları stokların eritilmesi için tek kanaldı.30 

Hınçak Komitası’nın çıkardığı Zeytun Ayaklanması, Ermeni sorununda Osmanlı Devleti’nin 

sadece itibar değil, egemenlik ve bağımsızlığından da önemli ölçüde kayba uğraması sonucunu 

verdi.31 Sasun olayları sonunda Avrupa ayağa kalkmış ve Osmanlı Devleti aleyhine yoğun bir 

baskı uygulanmıştır. Bitlis olaylarını araştırmak üzere bölgeye gönderilen İngiliz, Rus ve 

Fransız temsilcilerden oluşan heyetin çalışmaları İngiltere’yi memnun etmedi. İngiltere’nin 

baskısı karşısında Almanya’dan destek arayan Osmanlı Devleti, Almanya’nın karışmak 

istememesi yüzünden daha çok zor durumda kaldı. İngilizler’den yakın destek gören ihtilalci 

komitalar bu devlete sıkı sıkıya bir bağlılık göstermiş ve yurdun birçok bölgesinde olaylar 

çıkarmışlardır. Ermenilerin devlet kuvvetlerine, hükümet memurlarına ve Müslüman halka 

yönelik saldırıları zaman zaman isyan halini aldı. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı zamanında 

Ermeni nüfus tarafından ihanete maruz kaldığı için tehcir uygulamasına gitmek zorunda 

kalmıştır. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Ermeniler hem meskûn oldukları bölgelerdeki 

nüfuslarını, hem de tehcir sırasındaki kayıplarını abartarak dünyaya duyurmuş, bunu 

İngiltere’den aldıkları destekle başarmışlardır.32 

4.1. MUSURUS’UN İNGİLİZ HÜKÜMETİ NEZDİNDEKİ FAALİYETLERİ  

Osmanlı Devleti, XIX. yüzyıl siyasetine yön veren İngiltere’ye, kabiliyeti ve diplomasi 

alanındaki tecrübelerini daha önceki görevlerinde gösteren Kostaki Musurus’u atadı. Osmanlı 

Devleti’nin, Musurus’un görev yaptığı dönemde İngiltere ile yoğun diplomatik ilişkilerde 

bulunduğu görülmektedir.  

İki ülke arasındaki borçlanma konusunun yanı sıra, Ayastefanos ve Berlin Antlaşması’ndan 

sonra İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne karşı yaklaşımı ile beraber, iki ülke arasındaki 

diplomasinin konuları da değişti. İngiltere’nin, Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermeni 

                                                            
30 Sentyar Hüseyinov, Tarihte Türk-Ermeni İlişkileri ve Ermeni Sorunu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2004. 
31 Armaoğlu, a.g.e., s. 565. 
32 Ermeniler, tehcir döneminde kayıplarını 1,5-2 milyon olarak olarak yansıtmıştır fakat Doğu Anadolu’daki 

Ermeni nüfusu 480.000 olarak sayılmıştı. McCarthy, bu dönemde Anadolu’da ölen Ermenilerin sayısı altı yüz 

bin, Ermeniler tarafından öldürülen Türklerin sayısının ise 3 milyona yakın olduğunu vurgulayarak “Ermeniler 

gibi Müslümanlar da kıyımdan geçirildiler veya akıllara durgunluk verecek kadar yüksek sayılarda açlıktan ve 

hastalıktan öldüler. Ermeniler gibi onların da öldüğü anımsanmayı hak ediyor” yorumunu yapmıştır. bkz. 

MacCarthy, Ölüm ve Sürgün Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı (1821-1922), çev: Fatma Sarıkaya, Türk 

Tarih Kurumu, Ankara 2012, s. 267. 
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devletinin kurulmasını destekleyen politikası, ıslahat yönündeki siyasi baskıları Osmanlı 

Devleti’ni zorlayan bir diplomatik konu daha ortaya çıkardı. 

Kostaki Musurus, Osmanlı-Rus Harbi’nin sona ermesinin ardından Ayastefanos 

Antlaşması’nın imzalandığı ve ardından Berlin Antlaşması’nın yapıldığı 1878 yılında Londra 

elçiliğinde 26 yılını doldurmuş tecrübeli bir diplomattı. Musurus, diplomasideki ustalığına 

rağmen, son yıllarındaki önemli gelişmeler nedeniyle siyasî açıdan zor bir dönem geçirdi. Bu 

yıllarda Osmanlı-Rus savaşı, Berlin Antlaşması, Kıbrıs’ın İngiltere’ye geçici süreyle devri, 

Tunus ve Mısır’ın işgali ile Musurus, Londra sefirliğinin son yıllarında kendisini yoğun bir 

diplomatik müzakere süreci içinde buldu.  

Ayastefanos Anlaşması sonrasındaki gelişmeler, Osmanlı toprakları üzerinden İngiltere ile 

Rusya’nın karşı karşıya gelmesi, Musurus’un görevini de daha yoğun bir hale getirdi. Musurus, 

İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Derby ile görüşerek Ayastefanos Antlaşması’nı değerlendirdi. 

Görüşmede Derby, kongre gerçekleşirse Yunan delegelerinin de bulunmasını teklif ettiğini, bu 

nedenle Yunanistan’ın da oylamaya girebileceğini belirtti.33 Kostaki Musurus, bir hafta sonra 

Hariciye’ye bir rapor daha gönderdi ve İngiltere’nin kongreye Ayastefanos Antlaşması’nın 

maddelerinin görüşülmesi şartıyla katılacağını Avrupalı devletlere bildirdiğini yazdı.34 Böylece 

Musurus, Ayastefanos Antlaşması’na getirilecek düzenleme ile ilgili ilk bilgileri alarak 

Babıâli’ye rapor olarak sundu. Kostaki Musurus’un, Ayastefanos Antlaşması’nın Osmanlı 

Devleti’nin bağımsızlığına uygun bir şekilde düzenlenmesi talebi sonuç verdi ve İngiltere ile 

Avusturya’nın çabalarıyla Ayastefanos geçici bir anlaşma olarak kabul gördü.35 

Berlin Antlaşması, Musurus’un görev sürecindeki önemli bir dönüm noktasıdır. Musurus, 

elçiliğinin son dokuz yılındaki siyasî olaylara Ermeni meselesinin eklenmesiyle yoğun bir 

diplomatik dönem yaşadı.36 Musurus, iki dönem başbakanlık yapan, bunun bir dönemini aynı 

zamanda Dışişleri Bakanı olarak geçiren Lord Salisbury ile sık sık görüşerek Ayastefanos 

Antlaşması’ndan sonraki Osmanlı Devleti üzerindeki baskıyı azaltmaya çalıştı. Musurus, Berlin 

Anlaşması dönemindeki istihbarat çalışmalarının sonucunda, barış antlaşması bir konferansa 

sunulmazsa ve Avrupalı devletler tarafından kabul görmezse geçerli olmayacağını Hariciye 

Nezareti’ne bildirdi.37 Musurus’un verdiği bilgiye göre konferans görüşmeleri için ilgili 

devletler antlaşma maddelerini anlamaya çalışacak, maddeler anlaşılmazsa konferansın 

yapılmaması gündeme gelecektir.38  

33 Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi, Hariciye Tercüme Odası (COA, HR. TO). 129/78. 
34 COA. HR, TO 129/76-81. 
35 Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi, Yıldız Perakende, COA, Y. PRK, HR 2/79. 
36 Islahat konusundaki görüşmeler 1878 yılından önce başlamıştı. Musurus 30 Eylül 1876 tarihinde İngiltere’nin 

ıslahat ile ilgili görüşlerini içeren Hariciye’den kendisine gönderilen rapor doğrultusunda İngiltere’deki 

temaslarını yönlendirmişti. COA.HR.SFR., 181/80. 
37 Musurus’un iki hükümet arasındaki çalışmalarının çoğunluğunu, İngiltere Hükümeti’nin isteklerini Babıali’ye 

bildirmek oluşturuyordu. Musurus’un, İngiliz Hükümeti’nin kararlarına etki edecek bir düzeye ulaşamadığı savı 

bu bağlamda yanlış değildir. Sinan Kuneralp, “Bir Osmanlı Diplomatı Kostaki Musurus” adlı makalesinde, XIX. 

yüzyılda parlamenter rejimin zirvesine ulaşmış olan İngiltere’de hükümeti etkileyebilecek unsurun kamuoyu 

olduğunu, dolayısıyla yabancı bir elçiye de hükümete biraz tesir edebilmek için halka nüfuz etmeye çalışmaktan 

başka imkan kalmadığı görüşündedir. Kuneralp’e göre Musurus bu alanda başarılı olmuş sayılmaz. Parlamentonun 

ve halkoyunun önemini kavramış olmasına rağmen, Orta Avrupa zihniyeti ile asilzade sınıfı ile temas kurmayı 

tercih etmiş ve diğer tabakalarla meşgul olmamıştır. bkz. Kuneralp, a.g.m., s. 422. 
38 COA, HR.  TO. 129/73. 
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Ayastefanos Antlaşması’ndan sonra Avrupa’da yeni bir konferans için hazırlıklar sürerken, 

İngiltere duruma kendi menfaatleri doğrultusunda yaklaşıyordu. İngiliz kabinesi için hazırlanan 

3 Mayıs 1878 tarihli “gayet gizli” (most confidential) raporda İngiltere’nin Ayastefanos’la ilgili 

kabul etmediği konular nedeniyle memorandumlar yapıldı. Böylece İngiltere ile Rusya 

arasındaki pürüzler giderilerek Berlin Antlaşması şekillendi.39 61. maddede, Ayastefanos 

Antlaşması’nın 16. maddesi şu şekilde değiştirilmiştir: “Babıâli, Ermenilerin oturdukları 

vilayetlerin mahalli şartları dolayısıyla muhtaç oldukları ıslahat ve düzenlemeleri gecikmeden 

yapmayı ve Kürtler ile Çerkeslere karşı emniyet ve huzurlarını korumayı taahhüt eder ve bu 

konuda alacağı tedbirleri sırası geldikçe devletlere tebliğ edeceğinden, adı geçen devletler de 

bu tedbirlerin tatbikine nezaret edeceklerdir.”40 

Berlin Kongresi’nde özerk bir Ermenistan’a sıcak bakmayan Rusya ile İngiltere Ermeniler için 

ıslahat fikrinde uzlaştılar ve Ayastefanos’un 16. maddesini biraz değiştirerek 61. madde olarak 

kabul ettiler. Berlin Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin parçalanma merhalelerinden en 

önemlisini teşkil ettiği gibi, Türk-İngiliz ilişkilerinde de yeni bir dönem başlattı. Bundan sonra 

Osmanlı Devleti’nin parçalanması için çaba harcayan devletlerin arasına İngiltere de katıldı. 

Berlin Antlaşması ile İngiltere de diğer devletler gibi Ermenilerin oturdukları yerlerde ıslahat 

yapılmasını Babıâli’ye bir görev olarak yükledi. Babıâli, Berlin Antlaşması’nın 61. maddesinde 

istenilen ıslahatı yapamadı. Yapar görünmek için doğu vilayetlerine müfettişler gönderdi ve 

halkın durumu hakkında raporlar hazırlattı.41 İngilizlerin Ermeni refomundan ne anladığını ise 

Van’daki İngiliz Viskonsolosu Yüzbaşı Clayton 29 Kasım 1879 tarihli raporunda şöyle ifade 

etmiştir: 

“Doğu Anadolu’da huzur ve refah sağlanınca dışarıdan buraya Ermeniler akın 

edeceklerdir. Nüfusları artan Ermeniler Doğu Anadolu’da bağımsız bir devlet kurmaya 

çalışacaklardır. Ama böyle bir bağımsız Ermeni devleti, Rusya’nın güneye yayılmasına 

engel olabileceğinden, Ruslar bunu yaşatmazlar. Rusya, ya Ermenilerin sürekli 

huzursuzluk içinde kalmalarını ve bir gün Rusya’dan yardım isteyebilecek duruma 

düşmelerini yeğleyecek, ya da kurulacak Ermeni devletini yutmak için yollar arayacak, 

fırsat kollayacaktır. Yutmak iki biçimde olabilir: Ya yeni devlet içinde anarşi ve kargaşa 

yaratarak Ermenilerin Rus pençesine düşmesi yoluyla, ya da yeni devletle Rusya’nın 

dostluk ve ittifak kurması yoluyla olabilir. Her iki yolla da Rusya bu yeni Ermeni devletini 

yutabilirdi. Buna fırsat vermemek için İngiltere, Doğu Anadolu’da yapılacak reformlara 

öyle bir yön vermeliydi ki, bağımsız Ermeni devleti ya hiç kurulmamalı ya da kurulursa 

Rusya’ya yem olmayacak biçimde kurulmalıydı.42 

Berlin Antlaşması’ndan sonra, Osmanlı Devleti için ıslahat baskısıyla geçecek sıkıntılı bir süreç 

başladı. Özellikle İngiliz Hükümeti’ne yakın olarak diplomatik trafiği düzenleyen ve zamanının 

çoğunu İngiliz Hükümeti’nde geçiren Musurus, Ermeniler için istenen ıslahatlar hakkındaki 

                                                            
39 Armaoğlu, s. 515. 
40 Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, Remzi Kitabevi, İstanbul 2010, s. 163, Bağçeci, “İngiltere Başbakanı Lord 

Salisbury ve Ermeni Meselesi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 35, 2013/2, (s.190-

208), s.196. 
41 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, VIII. Cilt, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2011, s. 133. 
42 Bilal N. Şimşir, Ermeni Meselesi, Bilgi Yayınevi, Ankara 2005, s. 63. 
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gelişmeleri yakından takip etti. İngiltere Parlamentosu’ndaki hiçbir gelişmeyi kaçırmamaya 

çalışan Musurus, Hariciye Nazırı Asım Paşa’ya yazdığı 7 Nisan 1881 tarihli yazısında Baxter’in 

Avam Kamarası’ndaki konuşmasını rapor etmiştir. Baxter, Berlin Antlaşması’nın 61. 

maddesinin yürürlüğe konulması için İngiltere Hükümeti’nin alacağı tedbirleri konuşurken, 

Ermenistan için Cebel-i Lübnan benzeri bir yönetim tarzını gündeme getirmişti.43 

Bölgeye atanması konuşulan vali konusundaki gelişmeler de Musurus’un takibindeydi. Doğu 

Anadolu bölgesine bir Hıristiyan valinin atanmasının istendiği yönündeki gelişmeleri 

netleştirmek için, Dışişleri Bakanı Granville’den bir randevu alan Musurus, 8 Ocak 1882 

tarihinde Mabeyn-i Hümâyûn Başkitabeti’ne bir telgraf göndererek İngiltere Hükümeti 

Dışişleri Bakanı Granville ile yaptığı görüşmenin içeriğini bildirdi. Musurus, Granville’in, 

Berlin Antlaşması’nın 61. maddesinin herhangi bir diplomatik müdahale, bir devlet tarafından 

baskı yapılmaksızın veya bir vali atamaksızın, Babıâli tarafından uygulanmasını istediğini iletti. 

Musurus, bu telgrafında ayrıca üç ay önce bölgeye güçlü bir Müslüman vali atanacağı ve söz 

konusu vilayetlerin yerel ihtiyaçları olan ıslahatın yapılacağı konusunda Osmanlı Hükümeti 

tarafından verilen güvenceyi de hatırlatarak bu kararın hayata geçirilmesi konusunun padişaha 

iletilmesini istedi.44 

Musurus, 1 Şubat 1882 tarihli telgrafında, Doğu Vilayetleri’ne tayin edilecek Müslüman valinin 

halen gönderilmemesi nedeniyle Granville’in durumu padişaha hatırlatmasını istediğini iletti. 

Musurus, Granville’in görüşmesinde İngiliz Dışişleri Bakanı’nın, Hıristiyan vali tayin 

edilmeksizin konunun Babıâli’nin uygun gördüğü şekilde çözümlenmesini arzu ettiğini 

belirtmiştir.45 Vali konusunda da görüldüğü üzere, Kostaki Musurus bir yandan İngiltere 

tarafından Osmanlı Devleti aleyhine olumsuz bir karar çıkmaması için çabalıyor, diğer yandan 

Osmanlı Hükümeti’ni verilen vaadleri yerine getirmesi konusunda uyarıyordu. 

 Islahat konusu bir süre için kesintiye uğramış, 1883 yılı Nisan ayı içerisinde Hariciye Nazırı 

Arifi Paşa Londra’ya bir telgraf göndererek, Musurus’tan bilgi istemişti.46 Musurus’un 

cevabına göre, Granville son görüşmelerinde Osmanlı Hükümeti’nin ıslahatla ilgili üç yıldır 

hiçbir şey yapmayıp, İngilizlerin Müslüman vali tayini önerisini bile uygulayamadığını 

söylemiştir. Musurus, Hariciye’ye hazırladığı raporunda Granville’in fikrini değiştirmekte 

başarılı olamadığını ifade etmiştir.47 

Musurus, Dışişleri Bakanı Granville ile yaptığı görüşmeyi 1 Haziran 1883 tarihli telgrafıyla 

bildirdi. Telgrafın içeriğine göre, Granville, Musurus’a şu bilgileri vermişti: “Ermenilerin 

yaşadığı Osmanlı vilayetlerinde alınacak tedbirler ve yapılacak ıslahatların geciktirilmemesi 

konusunda bir padişah iradesinin çıkarılmış olması memnuniyet vericidir. İngiltere Devleti, 

43 Süreyya, s. 33-34. 
44 COA.Y.A.HUS, 169/43, COA, Yayın No: 67, belge 30. 
45 Süreyya, s. 35. 
46 Münir Süreyya, üç evreye ayırdığı Ermeni sorununun ilk dönemini 1883 tarihiyle sınırlandırır. Kostaki Musurus 

Paşa’nın Londra Büyükelçiliği görevi de 1885 yılında tamamlanmıştır. Musurus’tan sonra ikinci dönem 

başlayacaktır. Bu dönemde ise Rüstem Paşa Londra Büyükelçisi olarak görev yapacaktır. Üçüncü dönem ise 1912 

yılından başlatılarak 1914 yılıyla bitirilmiştir. Bkz. Münir Süreyya, a.g.e., s. 26. 
47 Münir Süreyya, a.g.e., s. 35, Musurus’un 11 Nisan 1883 tarih ve 962/1m2 numaralı telgrafı. 
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Ermenilere muhtariyet verilmesi veya bölgenin bir Hıristiyan vali ile yönetilmesini talep 

etmemektedir. Fakat padişahın güvenini kazanmış bir valinin gönderilmesini beklemektedir.”48 

Bu görüşmede İngiliz Dışişleri Bakanı, Osmanlı Hükümeti’nin hükümranlık haklarını 

kısıtlamak istemediklerini belirterek, Hıristiyan vali ataması konusunu kesin bir şekilde inkar 

etmişti. Musurus Paşa, bu telgrafından iki hafta sonra Hariciye Nezareti’ne tekrar bilgi verdi. 

Musurus, Granville ile İngiltere’nin Mısır’dan askerlerini çekerek Babıâli ile anlaşma yapması 

gibi konuların yanında Ermeni meselesi ile ilgili de görüş alışverişinde bulundu ve  durumu 

Babıâli’ye rapor etti.49 

İngiltere’nin Berlin Antlaşması sonundaki ıslahat baskıları karşısında iki hükümet arasındaki 

diplomatik ilişkileri sürdüren Musurus, görevinin yetkileri gereği bireysel olarak durumu 

yönlendirecek etkide bulunamadı. Tecrübeli büyükelçi, yine de siyasi baskılar karşısında 

bunalan İstanbul Hükümeti’ne İngiltere’deki atmosferi zamanında yansıttı, buna karşılık İngiliz 

Hükümeti’ne Osmanlı Devleti’nin ıslahat konusundaki hassasiyetini aktardı. 

4.2. MUSURUS’UN PATRİKHANE, KOMİTALAR VE İNGİLİZ BASININI TAKİBİ 

Kostaki Musurus’un büyükelçiliği dönemi, Ermenilerin İngiltere’den aldığı cesaretle Osmanlı 

Devleti aleyhine faaliyetlerini yoğunlaştırmasına ve bağımsızlık fikri çerçevesinde 

hareketlenmelerine sahne olmuştur. Musurus, bu hassas dönemde bir yandan diplomatik 

görüşmelerini yoğunlaştırmış, diğer yandan da aleyhte faaliyetlerle mücadele etmiştir.  

Musurus, İngiltere’de çıkan gazeteleri takip ederek özellikle Osmanlı Devleti aleyhine yapılan 

yayınların ilgili bendlerinden alıntı yaptığı ayrıntılı raporlar oluşturuyordu.50 Musurus, 

Balkanlar’daki gelişmelerin yanı sıra, Ermeni faaliyetleri ve ıslahat meselesiyle ilgili yayınları 

da rapor ediyordu. Levant Herald adlı gazetede 24 Nisan 1880 tarihinde, Ermenilerin 

bağımsızlığa hakkının olduğuna dair bir yazı çıkmıştı. Musurus’un çabalarıyla gazetenin 

toplatılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.  

Musurus, Dahiliye Nezareti’ne gönderdiği bir başka raporda Osmanlı Devleti aleyhine yapılan 

bir yayının daha bilgisini vererek, “Fesatçının Londra’da bastırdığı derginin en muzır yazıları 

bu gazetede görülmüştür. Ayrıca Hilafet merkezinin İstanbul oluşunun dünyanın huzurunu 

bozduğuna dair, söz konusu dergide yer alan bir yazı da gazetede gösterilerek herkesin dikkati 

buna çekilmiştir. Derginin sahibi Whittaker’in bu hareketi adeta emniyet ve asayişi ihlal etmek 

anlamına geldiğinden sizin de hazır bulunduğunuz Meclis-i Vükela’da verilen karar üzerine 

Levant Herald gazetesi kapatılmıştır” şeklinde bir bilgi yazısı göndermiştir. Hariciye Nazırı 

Âsım Paşa’ya 15 Ağustos 1885 tarihinde bir telgraf gönderen Musurus, Agopyan’ın Times 

Gazetesi’nde kendi imzasıyla yayınlattığı yazıda Ermenistan’daki reformlar lehinde bir dil 

kullanmasına rağmen, Halep Valisi, Çarsancaklı Hacı İshak Paşa ve Osmanlı Hükümeti 

aleyhinde düşmanca ve kışkırtıcı bir üslup kullandığını belirtti. Musurus, Agopyan hakkında 

48 Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi, Hariciye Siyasi (COA.HR.SYS), 2822/3, 35 numaralı telgraf. 
49 COA., HR.SYS, 991/85. 
50 Musurus’un raporlarından birisi için bkz. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi, Yıldız Perakende, 

COA.Y.PRK.3/63. 
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Ermeni patriğinden temin edilecek bilgilerin, Times gazetesinde yayınlanmak üzere kendisine 

iletilmesini istedi.51 

Ermeni faaliyetlerini organize eden Londra Ermeni Vatanperverler Komitası Başkanı Agopyan 

da Musurus’un takibindeydi. Agopyan ile ilgili, Musurus Paşa’ya bir telgraf gönderilmiş ve şu 

bilgiler verilmiştir:  

“İngiltere’de kabine değişince Ermeni meselesini yeniden gündeme getirmek için bazı 

haricî girişimler meydana gelmiştir. Uzun süreden beri Londra’da bulunan Agopcan 

(Agopyan) adında bir Ermeni aracılığıyla Ermeni Patrikhanesi tarafından Lord 

Salisbury’e bir kutlama mesajı gönderilerek Ermenilerin Anadolu’da güç ve bağımsızlık 

kazanması için İngiltere Hükümeti’nin yardımcı olması istenmiştir. Salisbury tarafından 

bu meselenin dikkate alınacağı yolunda cevap verilmiş olduğundan, Times ve diğer 

İngiliz gazeteleri bu girişimi kendilerine sermaye edinerek birtakım önemli yayınlar 

yapmışlardır.” 

Musurus Paşa, telgrafın içeriğini ilettiği Lord Salisbury’den şu yanıtı almıştı: “Agopyan’ı 

şahsen tanımadığım gibi asla görmedim. Mektubuna cevap verme sebebim de onun 1878 

yılında yapılan kongre sırasında Berlin’e gelmiş olan Ermenilerden biri olduğunu zannettiğim 

içindir.” Salisbury, ayrıca bu yanlıştan dolayı üzgün olduğu kadar, bu kişinin özelliğini yeni 

anladığı için de son derece memnun olduğunu Musurus’un Hariciye Nezareti’ne bildirmesini 

istemişti.52  

Musurus, Salisbury’nin Agopyan’la ilgili verdiği bu bilgileri içeren telgrafı 13 Ağustos 1885 

tarihinde Hariciye Nezareti’ne bildirmiştir. Musurus, Londra’dan 15Ağustos 1885 tarihli 

yazısında Asım Paşa’ya, Agopyan’ın o günkü Times Gazetesi’nde yazdığı yazıya dikkat 

çekmiştir. Musurus’un verdiği bilgiye göre Agopyan, Times Gazetesi’nde kendi imzasıyla 

yayınlattığı bir mektupta Ermenistan’daki reformlar lehinde dil kullanmasına karşılık, Halep 

Valisi, Hacı İshak Paşa ve Osmanlı Hükümeti aleyhinde düşmanca ve kışkırtıcı ifadeler 

kullanmıştır. Musurus Paşa, yazısında “Ekselanslarının, Agopyan hakkında Ermeni patriğinden 

temin edeceği gerekli bilgilerin bilâhare Times gazetesinde yayınlanmak üzeri tarafıma 

telgrafla iletilmesinin yararlı olacağı düşüncesindeyim” şeklinde bilgi vermiştir.53  

Bu örnekte de görüldüğü gibi; İngiltere Hükümeti Ermenilere açıkça ve gizli destek verdiğinin 

anlaşılmasından sonra konunun Hariciye Nezareti veya Londra Büyükelçiliği tarafından 

kendilerine aktarılmasının ardından, yanlışlık yaptıkları veya bu kişileri tanımadıkları gibi 

gerekçeler öne sürerek, Osmanlı Devleti’ni bir yandan kötü bir niyetlerinin olmadığına 

inandırmaya çalışmış, diğer yandan Ermeni faaliyetlerine destek vermişlerdir. 

Kostaki Musurus, Türk aleyhtarı harekete karşı geniş bir basın kampanyası düzenledi. Muhalif 

gazetelerde çıkan haberleri tekzip etmekten fayda gelmeyeceğini kavrayan Musurus, dost 

gazetelerde ve dergilerde makaleler yayınlattı.  Musurus, gazetelere mülakatlar vererek 

51 COA.HR.SYS, 2751/21, Belge No: 42. 
52 COA, HR. SYS, 1904/25-21, belgeden sadeleştiren: Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri, Devlet 

Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No: 67, Ankara 2004. 
53 COA, HR. SYS, 2751/21. 
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İngiltere’deki gelişmeleri Türkiye açısından değerlendirdi, görüşmelerinde Osmanlı idaresinin 

İngiltere’ye yakın olduğu mesajını verdi.  

Kostaki Musurus, Manchester Evening News’te 17 Haziran 1880 tarihinde Gladstone 

hükümetinin değişikliğini yorumlayarak, Musurus’un, Gladstone görevde kalmış olsaydı 

Türkiye’nin mevcut felaketleri yaşamayacağını belirtmişti. İngiliz Dışişleri Bakanı’nın, 

Musurus’a Berlin Anlaşması’nın hükümlerinin uygulanacağı konusunda Türklere olan inancını 

vurguladığı görüşmede Musurus, Dışişleri Bakanı Earl Granville’nin düşüncelerini Türk 

hükümetine aktaracağını belirtti. Görüşmede, Babiâli’nin Berlin Antlaşması’nın 61. maddesi 

gereğince kendisinden istenen reformları ve iyileştirmeleri yerine getireceği taahhüdünü verdiği 

hatırlatıldı. Musurus ise Osmanlı padişahının bir Avrupa gücüne yakınlaşıyorsa; bunun 

İngiltere olacağını belirtti. Granville, aynı zamanda Osmanlı Hükümeti’ni bir nota vererek 

Berlin Anlaşması’na karşı Türklerin üzerine düşeni yerine getirmesini istedi.54 

Aberdeen Press of Journal Gazetesi de İngiltere Dışişleri Bakanı Granville’nin 30 Nisan’da 

Musurus ile yaptığı görüşmeyi yayınladı. Bu görüşmenin içeriğinin de Babıâli’ye Berlin 

Anlaşması’nın 61. maddesini uygulatmak yönündeki baskı olduğu anlaşılmaktadır.55  

Musurus, hükümet ve basının yanı sıra Ermeni komitaların Londra’daki ilişkilerini de takibe 

almıştır. Din adamlarının İngiliz Hükümeti ile yaptıkları yazışmaları yakından takip eden 

Musurus, Osmanlı Devleti’ni haksızlığa uğratacak bilgi akışını engellemeye, var olanları ise 

düzeltmeye çalışmıştır. 1879 yılının Ağustos ayı içerisinde Ermeni Patrikhanesi, Londra 

Parlamentosu’nun Osmanlı Devleti aleyhinde olması üzerine bir teşekkürname göndermeye 

çalışmış, olay duyulunca da işin hakikatinin araştırması Londra Sefareti’nden istenmiştir.56 

Yazıda bu gibi yayınların cevapsız bırakılmasının İngiltere tarafından bir itiraf olarak kabul 

edileceğine dikkat çekilerek halbuki Ermenilerden eşkıyalık yapanlarla durumlarından 

şikayette bulunanların dinî reislerinin kışkırtmalarıyla hareket eden kimseler oldukları 

yazılmıştır.   

İngilltere’deki hükümet değişikliklerinin ıslahat konusundaki siyasi yaklaşımlara da yansıdığı 

kritik bir dönemde görev yapan Kostaki Musurus, İngiliz-Ermeni ilişkilerinde Osmanlı 

Devleti’nin aleyhine gelişebilecek hiçbir ayrıntıyı kaçırmamaya çalışmıştır.  Komita faaliyetleri 

konusunda da Ermeni komitalarının İngiliz Hükümeti ile ilişkisini sorgulamasına rağmen, bu 

konuda İngiltere yakınlığı daima yalanladığı için etkin bir sonuç elde edememiştir.

54 BNA, Manchester Evening News, 17 June 1880. 
55 BNA, Aberdeen Press, 17 June 1880. 
56 Cumhurbaşkanlığı Yıldız Esas Arşivi, COA. Y. E.E. , 86/43. 
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SONUÇ 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti açısından birbirinden önemli olaylar ve

gelişmeler yaşanmıştır. Osmanlı Devleti üzerinde tahakküm kurmaya çalışan devletler, daha 

önce misyonerlik faaliyetleri ile etkiledikleri Ermenileri artık daha etkin bir şekilde kullanmaya 

başlamışlardır. 

Osmanlı Devleti için olduğu kadar Rusya ve İngiltere için de bir dönüm noktası olan 1878 

yılından sonra dengeler değişmiş, İngiltere’nin Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü 

koruma politikasından vazgeçmesi üzerine kritik bir döneme girilmiştir. 

1878 yılının önemli gelişmeleri olan Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları ile birlikte Osmanlı 

Devleti, gayrımüslimlerin yaşadığı bölgelerde “ıslahat” yapmayı üstlenmiş, ardından 

İngiltere’nin başını çektiği büyük devletlerin baskıları artmıştır. Londra’ya Kostaki Musurus ve 

Rüstem Paşa gibi tecrübeli diplomatlar atayan Sultan II. Abdülhamid, Ermeniler ve İngilizler 

arasındaki yakınlaşmayı takip ettirmiştir. Deneyimli büyükelçi Kostaki Musurus, Londra’daki 

34 yıllık görevi boyunca Ermeni meselesini İngiliz Hükümeti ve basın üzerinden takip etmiş, 

komita faaliyetlerini de bu çalışmalarına dahil ederek Babıâli’ye sürekli bilgi sağlamıştır.  

Musurus, Ermenilere tüm gücüyle destek veren ve Türklerin Avrupa’dan tasfiye edilmesi 

gerektiğini açıkça ifade eden İngiliz hükümetinden Gladstone ve1878 yılında Dışişleri 

Bakanlığı’na getirilen müdahaleci Lord Salisbury gibi isimlerle bir yandan Osmanlı aleyhine 

yazılanlara engel olmaya çalışmıştır. Musurus, Ermeni meselesinde Osmanlı Devleti’ne 

dayatılan ıslahatlar, aleyhte basın faaliyetleri ve Londra’daki komitalar hakkında İngiliz 

Dışişleri ile sık sık görüşse de etkili bir netice elde edememiştir. Zira Lord Salisbury ve 

Gladstone, büyükelçileri basına kendilerinin de hükmedemediği veya Londra’daki Ermeni 

faaliyetlerinden tehlikeli olanlarla ilgili İngiliz Hükümeti’nin gerektiğinde tedbir alacağı gibi 

geçiştirici bir üslup kullanmışlardır. 

Musurus, siyasi karar mekanizmalarına etki edemese de iki ülke arasında ıslahat konusunda 

dengeli bir diplomasi sürdürülmesini sağlamıştır. Bir diplomat olarak yapabileceği, görevli 

bulunduğu ülkedeki durumu Osmanlı Devleti adına en iyi şekilde takip edip, iki ülke arasındaki 

diplomasiyi Osmanlı Devleti lehine dengelemekti. Musurus da görevde kaldığı 34 yıl boyunca 

bunu gerçekleştirmeye çalıştı. Bu görevi özellikle 1878 yılından sonra zorlaştı. Ayastefanos 

Antlaşması ve Berlin Antlaşması arasında geçen sürede sıkı bir çalışma içine giren Kostaki 

Musurus, bir yandan Lord Derby ile görüşüp Hariciye’ye bilgi aktarırken, diğer yandan 

Derby’nin gazetelere yaptığı açıklamaları rapor etmiştir.57 Kostaki Musurus, bu nedenle 

padişahtan övgü almıştır.58  

Musurus, Ermeni sorununun başlangıcı olarak kabul edilen 1878 yılından, görevinin sona erdiği 

1885’e kadar Londra’da bu meselenin iki hükümet arasında takibini büyük hassasiyetle 

yürütmüş, dengeli ve ılımlı bir diplomasi yürütülmesini sağlamaya çalışmıştır.  

57 COA., HR. SYS. 214/7 
58 COA, İ. HR. 273/16535 
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OSMANLI MADEN HUKUKUNDA VERGİ, HARÇ ve CEZALAR 
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ÖZET 

Osmanlı Devleti’nde madenler Tanzimat’tan önce iltizam, emanet ve malikâne usûlüyle 
yönetiliyordu. Madenlerin idaresi, Hazine-i Amire ve Darphane İdaresi’nin oluşturduğu 
kanunnameler vasıtasıyla sağlanıyordu.  

Madenler Tanzimat’tan sonra ise Maden Nizamnamelerine göre işletildi.  Madenleri işletip 
endüstri hammaddesi olarak kullanacak organizasyondan uzak olan Osmanlı Devleti’nin 
madenlerden kazancı, vergi ve harçlardı.  Taharri (arama) ruhsatnamesi sahibi olanlar ve 
mültezimlerden alınan vergi ve harçlar 1861, 1869, 1887 ve 1906 maden nizamnamelerinde 
belirlenmiş, maden arazisinin büyüklüğüne ve cevherin hasılatına göre vergilendirme sistemi 
uygulanmıştı. 

Maden imal edenler iki çeşit vergi ödemekle mükellefti. Birincisi madenin bulunduğu sınırlar 
içindeki arazinin büyüklüğüne göre alınan senelik“resm-i mukarrer”, diğeri ise maden imali 
nispetinde alınan “resm-i nisbi”dir. Resm-i mukarrer, madenin fermanla belirlenen sınırları 
dahilindeki arazinin ceribine göre her sene, ihale feshedilene kadar alınıyordu. Resm-i nisbî ise 
maden türlerine ve kapasitelerine göre belirlenen, cevher üzerinden aynî veya nakdî alınan 
hasılat vergisiydi. 

Madenlerden, dönemin koşullarına göre çeşitli harç ve ianeler de tahsil ediliyordu. Ferman 
harcı, taharri ruhsatnamesi harcı, tahlil harcı, keşf-i askeri harcı tek seferlik ödemelerdi. Bunun 
yanı sıra imtiyaz sahiplerinden olağanüstü durumlarda maden sisteminin dışında olmak üzere 
Darülaceze İanesi, Hicaz Demiryolu İanesi, Muhacirin İanesi, Teshilat Sandığı İanesi gibi 
yardım ve destek amaçlı ödemeler de tahsil edilebiliyordu. İmtiyaz sahipleri, zaman zaman 
vergi ve harçlara itirazda bulunuyor, bu nedenle idarenin temsilcisi durumundaki Orman, 
Maden ve Ziraat Nezareti ile karşı karşıya geliyorlardı. 

Vergi, harç ve diğer ödemelerin zamanında yapılmaması, gelirlerin yanlış kaydedilmesi, maden 
sahasında güvenlik tedbirlerinin alınmaması, kaçak maden ihracı gibi durumlarda nakdî ceza 
uygulanıyordu. Maden Nizamnamelerinde, cezaların ödenmemesi halinde, arama ruhsatnamesi 
ve işletme ihalesinin feshedilmesine kadar giden yaptırımlar öngörülmüştü.  

Bu çalışmada maden haklarına karşılık alınan vergi ve harçlarla, bunların ödenmemeleri 
durumunda uygulanan cezai müeyyideler Maden Nizamnamelerine göre değerlendirilmiş; 
Osmanlı Arşiv belgelerinden faydalanılarak örneklendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Maden Hukuku, Vergi, Harç, Ceza, Maden Nizamnameleri 
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ABSTRACT 

In the Ottoman Empire, mines were managed by methods such as tax farming, trust and manor 
before the Tanzimat. The management of the mines was ensured through laws created by the 
Treasury and the Mint Administration. 

The mines were operated according to the Mining Regulations after the Tanzimat. The taxes 
and fees were the only revenues of the Ottoman Empire from the mines, which did not possess 
the organization that would operate the mines and use them as industrial raw materials. The 
taxes and fees collected from the holders of Taharri (exploration) licenses and taxmen were 
specified in the mining regulations of 1861, 1869, 1887 and 1906, and taxation system was 
implemented according to the size of the mining land and the revenue from the ore. 

Those who produced mines had to pay two types of taxes. The first one was the annual "resm-
i mukarrer" (appointed tax) taken according to the size of the land within the boundaries of the 
mine, and the other was the "resm-i nisbi" (relative tax) taken in proportion to the mine 
production. Resm-i mukarrer was taken every year according to the amount of the produce 
yielded by the land within the boundaries of the mine determined by the royal decree until the 
tender was terminated. The relative tax, on the other hand, was an income tax which was 
determined according to the types and capacities of the mines and received in cash or in kind 
on the ore. 

Various fees and charges were also collected from the mines according to the conditions of the 
period. The royal decree fee, the administrative license fee, the analysis fee, and the military 
exploration fee were one-off payments. In addition to this, in extraordinary cases, payments 
could also be collected, outside of the mining system, from the concessionaires for the purposes 
of assistance and support such as Darülaceze (Poorhouse) Administration, Hejaz Railway 
Administration, the Administration of the Immigrants, and Teshilat Sandığı İanesi, or the 
Administration of the Funds of War. From time to time, concessionaires objected to the taxes 
and fees, and consequently they were confronted with the Ministry of Forestry, Mining and 
Agriculture, which was the representative of the administration. 

Cash penalties were imposed in cases such as failure to pay taxes, fees and other payments on 
time, misrepresentation of revenues, failure to take security measures at the mine site, and 
illegal mine exportation. If the penalties were not paid, the Mining Regulations stipulated 
sanctions leading to the termination of the exploration license and operation tender. 

In this study, the taxes and fees collected for mining rights and the penal sanctions to be imposed 
in case of failure to pay them were evaluated according to the Mining Regulations, and 
examples were given for them from the Ottoman Archive documents. 

Key Words: Mining Law, Tax, Fee, Penalty, Mining Regulations 
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1. GİRİŞ

Madenler, Osmanlı Devleti’nin önemli kaynaklarından biriydi. Pek çok ekonomik alanın temel 
hammadde ihtiyacını karşılayan madencilik sektörü, teknoloji ve yatırım gerektirmesi gibi 
nedenlerle devlet eliyle işletilemeyen, fakat denetlenen bir alandı.  

Osmanlı Devleti, özellikle teknolojik yetersizlikler nedeniyle memleket dahilinde 
kullanılamayan madenlerin yurtdışına ihracından önemli miktarda vergi geliri sağlıyordu. 
Madenleri işletip endüstri hammaddesi olarak kullanacak organizasyondan uzak olan Osmanlı 
Devleti’nin bu sektörden kazancı, imtiyaz sahiplerinden alınan vergi ve harçlardı. Bu 
yenilenebilir olmayan kaynaklar, diğer sektörlerden pek çok yönüyle olduğu gibi, 
vergilendirme konusunda da ayrılmaktaydı.  

Osmanlı Devleti’nde madenler Tanzimat’tan önce iltizam, emanet ve malikâne usûlüyle 
yönetiliyordu. Hazine-i Amire ve Darphane idaresinin oluşturduğu kanunnameler madenlerin 
yönetilmesini sağlıyordu. Tanzimat’tan sonra Osmanlı Devleti’nin Batı hukukuna uyum 
sağlamasına paralel olarak Ceza Kanunları (1840,1851,1858)1, Arazi Kanunu (1858)2, Ticaret 
Kanunu (1850)3, Vilayet Nizamnamesi (1861, 1871)4, Maarif-i Umumiye Nizamnamesi 
(1869)5 oluşturuldu. Kanunnameden nizamnameye geçişin gerçekleştirildiği bu dönemde 
madenler, nizamnamelere göre işletilmeye başlandı.  Madencilik sektöründe nizamnameler 
dönemi 1861 yılında başladı. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda 1869, 1887 ve 1906 maden 
nizamnameleri, madenler üzerindeki temel hak ve görevleri düzenledi. Nizamnamelerde maden 
arama ve işletme hakkına sahip olanların devlete ödeyeceği vergiler ayrı bölümlerde ele alındı.  
Nizamnameler etrafında belirlenen vergi, harç ve cezalar, maden hukukunun temelini oluşturan 
1861, 1869, 1887 ve 1906 Maden Nizamnamelerinde yer almıştır. Nizamnamelerin vergi ve 
harçlarla ilgili bölümleri, vergi ve harçlar konusunu ayrıntısıyla ele almaktadır.  

Madenlerle ilgili vergiler, Maden Nizamnameleri vasıtasıyla düzenlendiği için, çalışmanın 
temel kaynağı Maden Nizamnameleri olmuştur. Kanunname döneminden nizamnamelere 
geçilirken, madenler için alınan vergi ve harçların uygulamasında devlet ile imtiyaz sahibini 
karşı karşıya getiren örnekler ise arşiv belgelerinden sağlanmıştır. 

1 Aydın Yetkin, “Osmanlı Devletinde Hukuk Devletinin Gelişim Süreci”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. VI, S. 24, 
Ankara, 2013, s. 380-413.,  
2 Mehmet Akif Aydın, “Arazi Kanunnamesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 3. Cilt, Diyanet Vakfı Yayınları, 
İstanbul, 1991. 
3 Gülnihal Bozkurt, Batı Hukukunun Türkiye’de Benimsenmesi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1996. 
4 Ali Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İletişim Yayınları, İstanbul 2012. 
5 Hamza Altın, “1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ve Öğretmen Yetiştirme Tarihimizdeki Yeri”, Fırat Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, S. 13, Elazığ, 2008, s. 272-273. Kanunnamelerden nizamnamelere geçiş süreci için ayrıca bkz. Koray Ergin, 
“Osmanlı Devleti’nde Kanunnamelerden Nizamnamelere Geçiş”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 39, 
s. 1-26, Aralık 2016.
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3.MADENLERDEN ALINAN VERGİLER

Osmanlı Maden Hukuku, Tanzimat döneminde kanunnamelerden nizamnamelere geçiş 
sürecinde temeli atılan, madencilik sektöründe devlet ile işletmeciler arasındaki ilişkileri 
düzenleyen bir alandır. İmtiyaz usulü ile işletilen madenlerden alınan vergiler, devlet için 
yegâne gelir kaynağı olmuştur.  

İmtiyaz sahibi, madendeki faaliyetleri başladığında vergi ödemeye başlıyordu. Maden 
imtiyazını alanlar, bazı geçici ve daimi vergiler ödüyorlardı. Maden Nizamnameleri, imtiyazla 
maden imal edenlerin iki çeşit vergi ödemeye mecbur olduklarını, bunların resm-i mukarrer ve 
resm-i nisbî olduğunu ortaya koymuştur. Nizamnameler, bu iki vergi türünün tahsiliyle ilgili 
ayrıntıları belirlemiştir. Vergilerin tahsil zamanı mart ayı olarak tespit edilmiştir.6 Madenin 
fermanla belirlenen sınırları dahilindeki arazinin her ceribi7 resm-i mukarrer adıyla her sene, 
diğeri ise maden hasılatından, rüsumu nisbî adıyla alınıyordu. Daimi vergiler toprak vergisi 
olarak adlandırılan “resm-i mukarrer” ve çıkarılan cevher nispetinde ödenen “resm-i nisbî, 
madenlerin cinsi, bulunduğu konum, iskeleye yakınlığı, büyüklüğü gibi değerledirmelere göre 
tespit ediliyordu.  

Madenlerden kalıcı olarak alınan rüsumlar, çeşitli şekillerde tahsil ediliyordu. Bu vergilerin 
miktarı sabit değildi ve maden nizamnameleri vasıtasıyla dönem dönem değiştiriliyordu. İki 
temel verginin dışında gümrük ihracat resmi, devair-i belediye duhûliye resmi, iskele-rıhtım 
resmi, patent resmi gibi vergiler de mültezimlerden tahsil edilen vergi türleriydi. 

3.1.RESM-İ MUKARRER 

Osmanlı maden hukukunda ana vergilerden resm-i mukarrer, bir tür senelik toprak vergisiydi. 
Maden imtiyazının verildiği sınır dahilindeki arazinin büyüklüğüne göre alınıyordu. 
Madenlerden daimi olarak alınan vergi sınıfına giren resm-i mukarrer miktarı, senelik meblağ 
olarak belirlenerek bir dönüm veya cerib için kararlaştırılıyordu.  

Resm-i mukarrer, maden hukukundaki ilk düzenleme olan 1861 Maden Nizamnamesi’nde 
maden imali için ruhsat verilen alanın 1600 zira-i mimariden8 ibaret bulunan her dönümü için 

6 Osmanlı Devleti’nde vergiler farklı zamanlarda tahsil ediliyordu. Örneğin imdadiyeler iki taksit halinde ruz-i 
hızır ve rûz-i kasımda ödeniyordu. Bağ resmi bağ bozumunda, bahçe ve bostan vergileri mahsulün toplandığı 
zamandı. Bennak, boyunduruk, çift ve tütün vergileri mart başında alınıyordu. M.Macit Kenanoğlu, “Vergi”, 
Türkiye Diyanet İslam Ansiklopedisi, 43. Cilt, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2013, s. 52-52. 
7 Cerib; İslâmiyet’in ilk dönemlerinde zirai topraklar ve emlakin ölçülmesinde, haraç vergisinin belirlenmesinde 
kullanılıyordu. XVII. yüzyılda 958 m2 olan ceribin 400 m2 ile 1450 m2 arasında değişen cerib, Osmanlı 
Devleti’nde 10.000 arşın murabba‘araziye karşılık geliyordu ve bir cerib arazi 100 dönümden ibaretti. bkz.Mustafa 
Fayda, “Cerib”, Türkiye Diyanet Vakfı  İslam Ansiklopedisi, Cilt 7, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1993, s. 
402. 
8 Zirâ-i mimari: Dirsekle orta parmak ucunu ifade eden arşın. Zira’i mimari (zirau’l-mimâriyye), yaklaşık 75,8 
cm’ye tekabül etmektedir. Diğer arşın çeşitleri olan zirai belediyye (marangoz arşını), zirai hindase (endaze): 65,6 
cm, zirau’l kirbas: 46,2-53,9 cm, zirau’l hadid (demir arşını): 53,9 cm, zirau mikyasi’n-nil (Nil ölçüm arşını): 
50,692 cm, İstanbul kumaş arşını: 67,3 cm ile kıyaslandığında zirâu’l-mimariyye (mimar arşını) daha uzundur. 
Osmanlı döneminde kumaş arşını ile birlikte kullanılan iki temel ölçüden biri olan mimar arşını denilen bu ölçü 
birimi, çeşitli farklı kullanımlardan sonra 1841 yılında 75,8 santimetreye tamamlanarak standarda bağlanmıştır. 



ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
November 13-15, 2020 / Ankara, TURKEY 

 PROCEEDINGS BOOK 41 

senelik bir kuruş olarak belirlendi.9 Bu vergi, 1869 Maden Nizamnamesi’nde beş paraya 
yükseltildi.10 1887 Maden Nizamnamesi’nde maden imtiyazını alan kişi veya şirket için resm-
i mukarrer her dönüm başına 10 kuruşa çıkarıldı ve mülk olan mahallerle vakıf arazisinin 
sahibine, arazi-i emiriyeye ait olan madenin vergisinin ise devlete ait olduğu belirtildi.11 1906 
Maden Nizamnamesi’nde resm-i mukarrer olarak madenin her ceribinden alınan senelik vergi 
değiştirilmedi ve 10 kuruş olarak devam etti. Madende imalât tatil olunsa bile, ihalenin 
feshedildiği veya mültezim tarafından resmen terk edildiği güne değin bu verginin her sene 
verilmesi şarttı.  

Mülk olan araziler ile vakıf arazilerinin resm-i mukarreri sahiplerine, devlet arazisinin resm-i 
mukarrer türünden vergi yükümlülüğü ise devlete aitti. Her yılın mart ayında ödenmesi istenen 
resm-i mukarrer vergisini madenin bulunduğu vilayetteki valiler toplamaya yetkiliydi. Fakat 
maden imtiyazı sözleşmelerine, resm-i mukarrerin, Orman ve Maadin İdaresi veznelerine 
ödenebileceği ibaresi konuldu. 

3.2.RESM-İ NİSBÎ 

Osmanlı Devleti’nin maden imtiyazlarından en önemli vergi kalemi, resm-i nisbî idi. Resm-i 
nisbî, madenin hasılatına göre belirlenen bir vergi türüydü.1861 Maden Nizamnamesi, resm-i 
nisbîyi madenin servetine göre belirlerken, bir nevi pazarlığa dayanan bu usûl daha sonraki 
nizamnamelerle terk edildi.12 

Madencilerin hak ve görevlerine 5. fasılda yer verilen 1887 Maden Nizamnamesi’nde maden 
imal edenlerin iki türlü vergi ödeyeceği, birinin arazinin her dönümü için resm-i mukarrer ismi 
verilen, diğerinin ise madenin hasılatından alınan resm-i nisbî vergisi olduğu yer almaktadır.13 
1887 Maden Nizamnamesi’nin 43. maddesine göre rüsum-u nisbî, kuyu ve mağaradan imal 

Bkz. Mehmet Erkal, “Arşın”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 3. Cilt, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 
1991, s. 411-413. 
9 1861 Maden Nizamnamesi, 33. madde. 
10 1869 Maden Nizamnamesi 40. madde: “Resm-i mukarrer bâ fermanı ali imal ve ihraçına ruhsat verilen madenin 
sath-ı müstavi’i ufkî itibariyle hesab-ı terbi’i 1600 zirağ mimariden ibaret bulunan beher dönümü için i’ta olunacak 
senevi 5 paradır. İmalat meks ve tati olunsa bile imtiyazın geri alınacağı veyahud sahibi tarafından terk ve kasr-ı 
yed olunacağı güne değin işbu resmin her sene ita’sı lazımedir.” Düstur, I. Tertib, Cilt 2, s.325. 
11 1887 Maden Nizamnamesi 42. Madde: “Resm-i mukarrer bâfermân-ı âli imal ve ihraç olunan madenin sathı 
müstevi ufkî itibarı ile beher ceribi için senevî alınması lâzım gelen on kuruştan ibarettir ve bu resim her sene Mart 
ibtidasında tediye olunur. İmalât tatil olunsa bile ihalenin fesih olunduğu veyahut mültezim tarafından resmen terk 
ve kasrıyed edildiği güne değin işbu resmin her sene itası meşruttur. Mülk olan mahaller ile evkafı sahihadan olan 
arazının resm-i mukarreri ashabına ve arazi-i emiriye ile tahsisat kabilinden olan arazi-i mevkutenin resm-i 
mukarreri devlete aittir.”, Düstur, I. Tertib, Cilt 5, s.895. 
12 1861 Maden Nizamnamesi 32. Madde: “Her madenin servetine göre canib-i mirîye yüzde kaç hasılat verilmek 
lazım gelir ise mirî mültezim beyninde miktarı tayin kılınıp takdir olunacak emri’aliye derc olunacaktır ve işbu 
resm-i mirinin dahi aynen veyahud rayic-i vakte tatbikan bedelen ahzında ma’den idaresi muhtar olacaktır. 
(İhraç ve imal olunacak madenin füruht olunan hasılatından tahammülüne göre yüzde üçten yirmiye kadar resm 
ahz olunacak ve işbu resmin aynen veyahud rayic-i vakte tatbikan bedelen ahzında ma’adin idaresi muhtar 
olacaktır.) 
13 1887 Maden Nizamnamesi 41. Madde: “Maden imal edenler iki nev’i resim vermeğe mecburdur, birisi 
madenin bâ fermân-ı âli muayyen olan hududu dahilindeki arazinin beher ceribi için resm-i mukarrer namı ile 
her sene istihsal olunur, diğeri madenin hasılatından rüsum-u nisbî namı ile istifa edilir.” Düstur, I. Tertib, Cilt 5, 
s. 895.
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edilen madenler için %1 ile %5 arasında, zımpara, krom, lületaşı, petrol, zift ve neft gibi damar 
olmayıp yığın halinde olan madenlerden ise %10 ile %20 arasında alınıyordu.14  

Bu vergi, Avrupa’ya nakil olunmak üzere hazırlanmış veya ülke içindeki kullanılmak üzere 
ayrılıp cinsine göre yıkanmış ve kullanmaya hazır olan madenden alınmaktaydı. Cevherin 
iskeleden Avrupa’ya nakliyesinde kal ve izabe masrafları düşüldükten sonra kalan kıymet 
üzerinden resm-i nisbî belirleniyordu.   

1869 Maden Nizamnamesi’nin 41. maddesi ve 1887 Maden Nizamnamesi’nin 43. maddesi, 
resm-i nisbî oranını bakır, simli kurşun ve kömür gibi kuyu ve mağara hafri ile imal olunan 
madenlerin hasılatının %1 ile %5’i olarak devam ettirdi. Zımpara, krom ve boratlı madenler ile 
lületaşı, sıcak ve soğuk maden suyu, petrol ve çift, neft gibi damar olmayıp, yığın halinde 
bulunan madenlerin gayr-ı safi hasılatından %10’dan 20’ye kadar ayrılması kararlaştırıldı. 1887 
Maden Nizamnamesi’nde bu oranlamadan zımpara ve beyaz lüle taşı madenleri istisna tutuldu 
ve onlardan alınacak verginin, madenin türüne göre Maden İdaresi’nden tayin olunmasına karar 
verildi.  Kuyu ve mağaradan çıkarılan madenin hasılatından %1-5 oranı ve yığın halinde 
bulunanların hasılatından %10-20 oranı, 1906 Maden Nizamnamesi’nde de değiştirilmedi.15 
Bununla beraber madenlerden alınması için belirlenen resm-i nisbî, başlarda belirli bir süre için 
sabitleniyor ve değiştirilmiyordu. Daha sonra ise vergi oranlarının güncellenmesi benimsendi. 
1869 Maden Nizamnamesi’ne göre bir madenin resm-i nisbîsi kaç kuruşa ulaşırsa, dört seneyi 
geçmemek şartıyla uygun bir süre için değerinin belirlenerek sabitlenmesi esastı. Madenin beş 
seneden az olmamak üzere imal ve idaresiyle hasılat miktarının belirlenmesi, Maden Meclisi 
ve imtiyaz sahibi arasında müzakere ile kararlaştırılıyordu. Bu süre bittikten sonra değeri tekrar 
belirleniyordu. Yıllık hasılat miktarının tespiti için imtiyaz sahibinin her üç ayda bir hükümet 
hesaplarını göstermesi gerekiyordu. Eksik gösterilen hasılat için iki katı ödetiliyordu.16 

Bu arada 1887 Maden Nizamnamesi, rüsum-u nisbî oranının belirli koşullarda değiştirilmesini 
benimsedi. Buna göre madenin yabancı ülkelerde ilan olunan fiyatından, nakliye masrafları 
düşürüldükten sonra bir fiyat belirleniyor ve altı ayda bir, navul farkları üzerinden fiyatlar 
düzeltiliyordu. Resm-i nisbî belirlenirken maden ocağıyla ilgili çeşitli ölçütler göz önünde 
bulunduruluyordu. Madenin servet ve büyüklüğü önemli bir değerlendirme iken, bunun 
yanında maden ocağının iskeleye olan uzaklığı da dikkate alınıyordu.17 Ayrıca madenin 

14 1887 Maden Nizamnamesi 43. Madde: “Rüsum-u nisbî bakır ve simli kurşun ve kömür gibi kuyu ve mağara 
hafri ile imal olunan madenlerin hasılat-ı gayr-ı safiyesinden %1’den 5’e kadar alınır ve zımpara ve krom ve 
boratlı mevad ile lüle taşı ve sıcak ve soğuk mıyahı madeniye ve petrol ve zift ve neft gibi damar olmayıp yığın 
halinde bulunan mevaddın hasılat-ı gayr-ı safiyesinden %10’dan %20’ye kadar istifa olunur.” Düstur, I. Tertib, 
Cilt 5, s. 895. 
15 1906 Maden Nizamnamesi 50. Madde: “Resm-i nisbî bakır ve simli kurşun ve kömür gibi kuyu ve mağara 
hafriyle imal olunan madenlerin hasılatı gayri sâfiyesinden %1’den 5’e kadar alınıyordu ve zımpara, krom ve 
borasitli maddeler ile lületaşı, sıcak ve soğuk miyahı madenler, petrol, zift ve neft gibi damar olmayıp yığın 
halinde bulunanların hasılatı gayri sâfiyesinden %10’dan %20’ye kadar tahsil edilir.” Düstur, I. Tertib, Cilt 8, 
s.450. 
16 1869 Maden Nizamnamesi 45. Madde, Düstur, I. Tertib, Cilt 2, s.327. 
17 Madenlerin iskeleye yakınlığı, değerini artıran bir etkendi. Buna bir örnek olarak; Batı Anadolu krom madeni 
imtiyazlarının büyük bölümünü elinde tutan Patersonların avukatı Lukasyan, senedin hazırlanmasından sonra, 
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çıkarılmasının zorluğu da Maden İdaresi’nin, resm-i nisbî belirlerken kullanılan 
ölçütlerdendi.18  

Orman Maden ve Ziraat Nezareti, taharri aşamasında madenin değerinin anlaşılması için 
Avrupa’ya numune göndermek istenildiğinde, madenin cinsine göre rüsumu nisbî alınarak 100 
tonilâtoya kadar cevherin nakil ve imrarına izin veriyordu. Daha sonra bu miktar 2 bin 
tonilâtoya yükseltildi. Avrupa’ya gönderilecek maden gemiye yüklenmeden önce iskelede 
tartılarak, rüsum-u nisbîsi maden memurları veya Madin İdaresi’ne bağlı gümrük memurları 
taraflarından tahsil ediliyordu.   

3.3. DİĞER VERGİLER 

Madenlerden, resm-i mukarrer ve resm-i nisbî dışında farklı vergiler de alınıyordu. Gümrükte 
ödenen gümrük ihracat vergisi, devar-i belediye duhuliye vergisi, iskele ve rıhtım vergisi 
bunlardandı: 

3.3.1.Gümrük İhracat Resmi: Gümrük ihracat resmi19, maden imtiyaz sözleşmelerinde idare ile 
mültezim arasındaki en tartışmalı konulardan biriydi. Bu vergi türü, madenin hasılatından %1 
olarak alınmaktaydı.20 

3.3.2.Devair-i Belediye Duhûliye Resmi: Duhûliye, bir başka ismiyle oktruva vergisi, 
madenlerin bir şehirden bir başka şehire geçişinde tahsil edilen bir vergi türüydü.21 Madenlerin 
çıkarıldığı bölgenin limanından Avrupa’ya ihraç edilenleri için, cevherin bir şehirden bir başka 
şehire geçişinde alınan devair-i belediye duhuliye resmi tahsil edilmemiştir. 

adı geçen madenler için %12,5’tan fazla resm-i nisbî alınmasının kanunlara uygun olmadığı gerekçesiyle bir itiraz 
dilekçesi verdi. Orman Maden ve Ziraat Nezareti muhasebe kaleminden dilekçeye verilen cevapta, madenlerin 
iskeleye yakınlığı ve cevher derecesinden dolayı bu türden krom madenlerinden %10’dan %20’ye kadar resm-i 
nisbî alınmasının kanuni olup, krom madenleri vergisinin daha aşağı derecede tayin ve takdir olunmaması 
gerektiğine farklı madenlerden örnek verildi. Orman Maden ve Ziraat Nazırı Selim imzasıyla hazırlanan cevabi 
yazıda, Maden Nizamnamesi’nin 46. maddesi gereğince bu türden madenlerin iskeleye yakınlığı ve cevher 
derecesinden dolayı %10’dan %20’ye kadar resm-i nisbî alınmasının kanuna uygun olduğu belirtildi. Krom 
madenlerinin serveti ve büyüklüğü, iskeleye olan mesafesi ve madenin cinsine göre oran belirlendiğine vurgu 
yapılırken, Serfice ve Manavgat’taki krom madenlerinden de %12,5 vergi alındığı belirtildi. Bu açıklamaların 
ardından, Hamitköy ve Toparlar madeni iskeleye 4-5 saat mesafede olduğu belirtildi. İskeleye uzaklığına göre 
vergi miktarı belirlenen cevherlerin 53,50 kusûr, Karaçam ve Sandras tepesi ve Otmanlar madeni 13 saat 
mesafede bulunup cevherleri de 44,47, Karaçam ve Sandrastepesi ve Başalan mevkilerindeki iki kıta madenin 
mesafesi 16 saatten ibaret olarak cevherleri 50,48 derecelerde bulunduğu tahlil raporları içeriğinden anlaşıldığı 
ve bu duruma göre %12,5 resm-i nisbî tayinind e isabet görülmediği kararı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı 
Arşivi, Şura-yı Devlet (COA., ŞD. 520/20.16-17,H.18 Zilhicce 1312,M.12 Haziran 1895). 
18 1887 Maden Nizamnamesi, 46. Madde, Düstur, I. Tertib, Cilt 5, s. 896. 
19 Gümrük vergileri için bkz. Mübahat Kütükoğlu, “Gümrük”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 14. Cilt, 
Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1996, s. 263-268. 
20 Ercüment Balcı, Osmanlı Maden Rejiminde Nizamnameler Dönemi ve İmtiyazlar, İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1994, 124. 
21 Osmanlı Devleti’nde dahili gümrük vergileri için bkz. Süleyman Sudi, Osmanlı Vergi Düzeni (Defter-i 
Muktesid). Hazırlayan: Mehmet Ali Ünal, Fakülte Kitabevi, Isparta 2008, Vefik Sayın, Tekâlif Kavaidi (Osmanlı 
Vergi Sistemi), Maliye Bakanlığı APK Yayınları, Ankara 1999. Ayrıca oktruva vergisi için bkz. Mehmet Süme, 
Osmanlı Vergi Uygulamalarına Bir Örnek: Oktruva Resmi, Belleten, Cilt LXXX, Sayı: 288, Ankara, 
Ağustos/2016, s.531-547. 
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3.3.3.İskele veya Rıhtım Resmi: İskele ve rıhtım resmi, maden gemiye yüklenirken alınan bir 
vergi türüydü. İmtiyaz mukavelenamelerinde iskele akçesi olarak geçen bu vergi türünün bazı 
durumlarda alınmadığı ortaya çıkmıştı.22 

3.3.4. Patent Resmi: Madenlerden alınan bir diğer vergi türü ise patent resmi idi. İmtiyaz sahibi, 
imal edeceği maden, Patent Nizamnamesi’ne göre hangi sınıfta yer alıyorsa, ona uygun olan 
patent resmini ödüyordu. Bütün maden mukavelenamelerinde, patent resmi ile ilgili bir madde 
yer alıyordu.23 

4.MADENLERDEN ALINAN HARÇLAR

Madenlerden daimi olarak alınan vergilerin yanı sıra, bir defaya mahsus harçlar da tahsil 
ediliyordu. Madenlerden geçici surette alınan vergiler, “harç”, “teçhizat” veya “iâne” olarak 
yapılandırılıyordu.  İşletme imtiyaz hakkı verilen madenlerden çok çeşitli harçlar alınıyordu. 
Öncelikle ferman harcı, her maden imtiyazı için başlangıçta bilinen bir uygulamaydı. Maden 
imtiyazının alındığı döneme mahsus harçlar da mültezimden tahsil ediliyordu.  

Maden imtiyazlarıyla ilgili belgeler incelendiğinde bu tür geçici vergilerin, madenin işletme 
hakkının kazanılmasından sonraki bürokratik işlemler sırasında ödendiği görülür. İmtiyaz 
mukavelenameleri, şartnameleri ve senetlerinde belirtilen tek seferlik vergiler, bürokratik 
işlemler sırasında tahsil edilmekteydi. Başlıca harç çeşitleri şunlardı: 

4.1.Tahlil Harcı: Madenin bulunmasından sonra değerinin anlaşılması için yapılacak işlemler 
için alınan bir harç türüydü. Her maden işletmesi için beş Osmanlı lirası olarak belirlenmişti. 
1906 Maden Nizamnamesine göre Osmanlı lirası üzerinden alınan ilk vergi tahlil harcı idi. 

4.2.Ferman Harcı: Ferman harcı, taharri aşaması tamamlanan madenin işletme ihalesinin 
verilip, evrakın tamamlanmasının ardından verilen ferman için alınan bir harç türüydü. Ferman 
harcı, ilk maden nizamnamesinin yayınlanmasından itibaren tahsil edilmiştir. Madenlerden 
alınan en yüksek harç türü olan ferman harcı ödenmeden imalata geçilemiyordu. Mukavelât 
Defterlerine göre 1904 yılı başında maden imtiyaz fermanı harcından 4.000 lira gelir 
sağlanmıştı.24 1861 Maden Nizamnamesi’nde ferman harcı 1000 kuruştan 1.500 kuruşa kadar 
alınmaktaydı. 1869 Maden Nizamnamesi’ni göre ferman harcı 50 Osmanlı lirasından 200 liraya 
kadar ferman harcı ödenmesi gerekiyordu.25 1869 Maden Nizamnamesi’nde ferman harcı 10 
Osmanlı yüzlük altınından 50 altına kadar alınıyordu. 1887 Maden Nizamnamesi’nde ferman 
harcı katlanarak 50 Osmanlı altınından 200 altına kadar yükseltildi. 1906 Maden 
Nizamnamesi’nde bu miktar değiştirilmedi. 

22 Dağardı krom madenlerinin işletmesini kiracı olarak alan Ragıp Bey ve ortaklarının, diğer vergilerden olduğu 
gibi, iskele akçesinden de muaf tutuldukları ortaya çıkarılmış, hazineyi zarara uğratan bu kira sözleşmesi 
tartışmalara sebep olmuş, sonuçta mahkemeye sevk edilmişti. COA., Ş.D.544/20, H.7 Şaban 1327, M.24 Ağustos 
1909. 
23 Patent Nizamnamesi için bkz. Düstur I. Tertib, 5. Cilt, s. 870-878. 
24 Ufuk Gülsoy, Hicaz Demiryolu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Tarihi 
Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1994, s. 83. 
25 1869 Maden Nizamnamesi 38. Madde, Düstur, I. Tertib, Cilt 2, s.325. 
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4.3.İlan ihale harcı: Maden işletmesinin ihaleye çıkacağı, gazetelerden ilan edilmekteydi. İlan 
ihale harcı 8 Osmanlı lirası olarak tespit edildi.   

4.5.Keşf-i Askeri Harcı: Maden imtiyazının verilmesinin askeri açıdan bir mahsurunun olup 
olmadığı işleminin yapılması için istenen keşf-i askeri harcı 25 Osmanlı Lirası olarak 
belirlenmişti.  

4.6.Taharri Harcı: Madenin taharri aşaması, madenin bulunup ortaya çıkarıldığı, değerinin 
belirlendiği safhaydı. Maden arama hakkını kazanmak için taharri ruhsatnamesi veriliyordu. 
Bir anlamda yetki belgesi olarak değerlendirilen taharri ilmühaberi için, 1906 Maden 
Nizamnamesi’ne göre 3 altından 5 altına kadar ve taharri ruhsatnamelerinden maden taharrisine 
tahsis olunacak yerin büyüklüğüne göre en az beş, ortalama on ve en yüksek on beş altın olmak 
üzere harç alınıyordu.  

Taharrinin devrinden ve ferağından da harç ödeniyordu. Maden arama yetkisi alan şahıs veya 
şirket, sahip olduğu ruhsatı devir veya ferağ edebiliyordu. Devir-ferağ işlemlerini Maden 
Orman ve Ziraat Nezareti gerçekleştiriyordu. Devir işlemlerinde ruhsatname harcının yarısı 
miktarı harç alınıyordu.26 

4.7.Diğer Harçlar: Devletin ihtiyacına göre, zaman zaman tek defaya mahsus olan dönemlik 
harçlar da alınıyor, madenle ilgili ek harçlarda kişi veya şirket adı da verilerek uygulamanın 
hangi alan ve kişiye yönelik çıkarıldığı da doğrudan belirtilebiliyordu.27 

5.İÂNELER:

Osmanlı Devleti’nde iâne, halktan çeşitli isimlerle toplanan bir yardım usûlüydü. Hazinenin 
mali sıkıntıya düştüğü daha önceki dönemlerde imdâdiye adıyla yardım toplanırken, iâne 
adındaki yardım, ilk kez 1810 yılından itibaren alınan iâne-i cihadiyye olmuştur. İâne daha 
sonraki dönemlerde askeriyeye desteğin dışına çıkarılmış,1894 İstanbul depreminden sonra 
İâne-i Musâbın komisyonu vasıtasıyla yardım alınmıştır.28 Ardından devletin ödeme güçlüğü 
çektiği bazı alanlarda iâne usulüne başvurulmuştur.  

Madencilik sektöründe işletme ihalesi alanlardan Hicaz İânesi ve Muhacirin İânesi gibi 
isimlerle tahsil edilen bu vergiler, zaman zaman devlet ve imtiyaz sahibi arasında anlaşmazlığa 
sebep oluyor, imtiyaz sahipleri iâneleri ödemekten kaçınmaya çalışıyordu. Maden imtiyazı 
alanlardan da dönemin ihtiyacı doğrultusunda çeşitli kalemlerde iâne yardımı tahsil edilmiştir. 
Bunların başlıcaları şöyleydi:  

26 1906 Maden Nizamnamesi, 23. Madde, Düstur, I. Tertib, Cilt 8. s.445. 
27 Orman Maden ve Ziraat Nezareti’ne gönderilen 21 Eylül 1898 (9 Eylül 1314) tarihli tezkire ile kurulacak fabrika 
ve sanayihaneler ile imtiyaz verilecek madenlerden, önem ve büyüklüğüne göre, bir defaya mahsus olmak üzere 
en az 20, en fazla 50 Osmanlı yüzlük altını (lira) harç alınacağının bildirildiği karar, buna bir örnektir. Buna göre 
Fransız tebaasından Alfons Cenefriya, İngiltere tebasından Douglas ve Ernest Patersonlar uhdelerine ihale olan 
simli kurşun, bakır ve krom madenlerinden de harç alınacağı belirtildi. COA., Babıâli Evrak Odası (BEO). 
845/63346, R.9 Eylül 1314/M.21 Eylül 1898. 
28 Abdülkadir Özcan, “İâne”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 19. Cilt, Diyanet Vakfı Yayınları, 
İstanbul, 1999, s. 228-232. 
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5.1.Rüsum-ı Nisbîyeye Zamimaten Teçhizat İânesi: Bu vergi türü, resm-i nisbî vergisinin %6’sı 
hesabıyla imtiyaz sahibinden tahsil ediliyordu.  

5.2.Zamimeten Teçhizat-ı Askeriye İânesi: Bu vergi imtiyaz sahibinden resm-i mukarrerin 
%6’sı oranında alınıyordu.Teçhizat-ı askeriye iânesinin ödenmemesi, maden ihalesinin feshiyle 
sonuçlanabiliyordu.29 

5.3.Darülaceze İânesi: Darülaceze İânesi, cevherin hasılatından 100 kuruşta 5 hesabıyla tahsil 
ediliyordu. Darülaceze’ye destek amacıyla toplanan bu yardım, maden işletme ihalesinden 
sonra hazırlanan mukavelenamelerde yer alıyordu. 

5.4.Techizat-ı Askeriyeye Mahsus Temettü Hissesi: Bu vergi türü, madenin kârından elde 
edilecek brütten %5 ile %10 oranında alınıyordu. Krom madeni gibi ülke içinde ticareti 
yapılmayan maden türlerinin imtiyaz mukavelename ve şartnamelerinde bu kalem vergiye 
rastlanmaz. 

5.5.Muhacirin İânesi: Osmanlı Devleti’nin göçmen harcamalarında kullandığı bir finansman 
olarak organize edilen Muhacirin İânesi olarak 100 Osmanlı Lirası alınıyordu. Maden imtiyazı 
alındıktan sonra bunun duyurulmasını içeren Ferman-ı âli Tabiye ve İlâniye harcı ise 15 
Osmanlı Lirası idi. İlanın verilmesiyle maden imtiyazını alan kişi veya ortakları ilan ediliyor, 
itirazı olanların Maden Nezaretine başvurması için süre başlatılıyordu. 

5.6.Hicaz İânesi: İmtiyaz sahiplerinin zaman zaman itirazda bulunduğu Hicaz İânesi harcı da 
en yüksek harçlardandı. Hicaz Demiryolu projesinin yaklaşık 4 milyon lira olarak hesaplanan 
maliyetine katkıda bulunması amacıyla, maden imtiyazlarından da zorunlu harç alınmaktaydı. 
Hicaz İânesi, 100 Osmanlı lirası olarak tespit edildi.30 

Maden Nizamnamesi’nin 40. maddesine göre maden imtiyaz ihalesini alan mültezim, fermanını 
alırken bir defaya mahsus olarak Hicaz Demiryolu İânesi adı altında harç ödemek zorundaydı.  
1904 yılı mukavelat defterinde madenlerden alınan harçların türü ve miktarı belirlenmişti.31 

29 Denizli Sancağı’na tabi Gerzile karyesindeki krom madeni, 11 Şaban 1324 tarihli fermanla Abdülvahhab Naîmî 
ve Ahmet Tevfik Beylere ihale kılındı. Krom madeninin işletme ihalesini alan mültezimler, belirlenen süre 
zarfında yapılan uyarılara rağmen gereken teçhizat-ı askeriye ödemesini yapmadıkları için fesih işlemleri 
başlatıldı. Maden Nizamnamesi’nin bu konudaki maddelerine uygun olarak, ihale 11 Şaban 334 tarihli ferman ile 
feshedildi.COA., Meclis-i Vükelâ (MV).234/63, H.11 Şaban 1334/M.13 Haziran 1916. 
30 Tahmini maliyeti 4 milyon lira olan Hicaz Demiryolu için, devlet bütçesinden önemli miktarda harcama 
gerekiyordu. Projenin finansmanı konusunda problem yaşanınca, acil para ihtiyacını karşılamak için Ziraat 
Bankası’ndan kredi alınması kararlaştırıldı. Maliye Nazırı başkanlığında, İstanbul’da ayrıca bir İâne Komisyonu 
kuruldu. İâne Komisyonu, bağışların toplanması, belgelerin düzenlenmesi ve bağış sarfiyatı ile görevlendirildi. 
İâne komisyonu, taşrada en yüksek mülkî amirin sorumluluğuna verildi. Taşra komisyonlarının yeterince bağış 
toplaması için halk teşvik edildi. Fakat bağışlar artan inşaat maliyetlerini karşılayamayınca yeni gelir kaynağı 
yaratmak amacıyla memur maaşlarından, resmî işlemlerden zorunlu kesintiler yapıldı, ilmühaber adıyla iâne 
pulları çıkarıldı. Bazı madenlerin işletme imtiyazları İâne Komisyonu’na verildi. Bkz.Ufuk Gülsoy, Hicaz 
Demiryolu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 17, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1998, s. 441-
445. 
31 Ufuk Gülsoy, Hicaz Demiryolu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Tarihi 
Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1994, s.83. 
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Hicaz Demiryolu İânesi’nin kaldırılmasına rağmen bu imtiyaz mukavelesine konulması ve 
imtiyaz sahibinin şikayetine sebep oldu.32 

5.7.Teshilat Harcı İânesi: Babıâli memurlarına yardım amacıyla kurulan Teshilat Sandığı33 için 
maden işletmelerini alan mültezimlerden bir defaya mahsus harç alınması kararlaştırıldı.34   

6.CEZALAR

Orman Maden ve Ziraat Nezareti, madenin arama ve işletme aşamalarında mukavelenamelere 
ve o gün geçerli olan maden nizamnamesine aykırı davranılması durumunda nakdî cezalar 
uyguluyordu. Maden üretimleri, ocakların durumu, çalıştırılan işçilerin tabiyeti gibi pek çok 
konu için defter tutmak zorunda olan mültezimlerin, yapılan denetimlerde eksikliğinin 
bulunması halinde ihalesinin feshine kadar gider cezai yaptırımlar söz konusuydu. İmtiyaz 
sahipleri, vergi ve madenin güvenliği gibi konularda sıkı bir şekilde denetleniyorlardı. 
Mültezimler, nizamnameler ve mukavelenamelerde belirlenen vergi yükümlülüklerini yerine 
getirmedikleri tespit edildiğinde, ödemeleri gereken vergi katlanarak tahsil ediliyordu.  

Madenin henüz arama safhasından itibaren bir takım ceza düzenlemeleri mevcuttu. Madenin 
arama aşamasındaki hükümlere aykırı hareket edenlerden 25 altından 100 altına kadar nakdî 
ceza alınıyor, arama ruhsatnameleri geçersiz kılınıyor, vergi ise malın değeri üzerinden iki kat 
olarak ayrıca ödeniyordu.35 Arama ruhsatnamesini alıp, işlemlerini bitiren ruhsat sahibi, gerekli 
prosedürü yerine getirdikten sonra madeni işletme hakkına sahip oluyordu. Madeni işletme 
hakkı, imtiyaz ihalesi ve sonrasındaki belgeleri teslim ettikten sonra ferman ile veriliyordu. 
Ferman almadan maden çıkaranlara, 4 altından 40 altına kadar ceza verilebiliyordu. Fermansız 
olarak maden çıkarılan sahada zarara uğrayan varsa, bu da tazmin ettiriliyordu.36 Maden 

32 Nezaretten 28 Kasım 1910 tarihinde Şura-yı Devlet’e ulaşan yazı farklıydı. Yazıya göre, içindekilerin tatbik 
edilmesi için kaydedilmiş olan 56 numaralı tezkerede, maden imtiyaz fermanlarının yapıldığı zamanda Hicaz 
Demiryolu yardımı olarak alınan verginin miktarı, Meclis-i Mebusan Maliye Encümeni tarafından 1910 yılı 
bütçesinden düşürülmüştü. Adı geçen yardımın o tarihten sonra imtiyaz sahiplerinden alınmaması ve şartnamelere 
yardımın katılacağı bulunmaktaydı. Karara rağmen Hicaz Demiryolu yardımının sabitleştirilmesinin yanlış olduğu 
tespit edildi. Hicaz Demiryolu için alınan yardımın, adı geçen madenlere imtiyaz evrakının düzenlenme tarihi ve 
onayından sonra lağvedilmiş olduğundan, mukavelename ve şartnameler buna göre düzenlenmesi gerektiği 
belirtildi. COA., Ş.D.547/20, M.18 Mayıs 1907. 
33 Teshilat Sandığı, memurlara borç para vererek yardım etmeyi amaçlayan bir sistemdir. Babıâli Teshilat Sandığı 
ise 1896 yılında aksayan memur maaşlarının ödenmesi için düşünülen bir çözüm yöntemiydi. (Düstur, I. Tertib, 
Cilt VII, s. 1001-103). Teshilat Sandığı harcı, ruhsat-ı resmiye ile kurulacak olan fabrikalar, sanayihaneler ve ihale 
olunacak madenlerin ruhsatnameleri verilirken bir defaya mahsus, yirmi adet Osmanlı 100’lük altınından, elli 
Osmanlı yüzlük altınına kadar alınıyordu. 15 Cemaziyelahir 1332 (11 Mayıs 1914) tarihli Babıâli Teshilat Sandığı 
Nizamnamesi’ne (Düstur II. Tertip, Cilt 6, s. 733-737) göre, bu sandıktan Sadaret-i Azami ve Şura-i Devlet, 
Dahiliye ve Hariciye nezaretleri memur ve müstahdemi yararlanmakta, diğer dairelerin işten çıkarılan veya emekli 
olanları ise yararlanamamaktaydı. bkz. Eyüp Sabri Kala, Osmanlı Sosyal Güvenlik Hukuku 1865-1923 Sosyal 
Güvenlik Mevzuatı ve Sosyal Sigortaların Kuruluşu, Hiper Yayınları, İstanbul, 2018,  s.50, Fatmagül Demirel, “II. 
Abdülhamid Döneminde Ödenemeyen Memur Maaşlarına Getirilen Çözüm: Babıâli Teshilat Sandığı”, Üçüncü 
İktisat Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, 2019, s. 129-138. 
34 Düstur, I. Tertib, Cilt 7, s. 1001-103. 
35 1887 Maden Nizamnamesi, 22. Madde, Düstur I. Tertib, Cilt 5, s. 890. 
36  1869 Maden Nizamnamesi, 36. Madde: “Balada muharrer usûl ve kaide üzere maden imali için fermanıâliyi 
haiz olmayan kimse maden ihraç ve imaline teşebbüs eylediği takdirde kendisinden dört liradan kırk liraya kadar 
ceza-yı nakdî alındıktan başka, ihraç eylediği mevad-ı madeniye dahi zabtolunacak ve her kime zararı vuku’ 
bulmuş ise tazmin ettirilecektir.” Düstur, I. Tertib, s.325. 
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araması aşamasındaki ilgili hükümlere aykırı hareket edenlerden 25 altından 100 altına kadar 
nakdî ceza alınıyordu. Ruhsatname geçersiz kılınıyor ve ruhsatsız maden satmışlarsa onun 
vergileri de malın değerinin iki katı olarak ayrıca alınıyordu.  

Mültezim, işletme hakkını aldığı andan itibaren mukavelename ile belirlenen hükümlere tabi 
oluyordu. Bu hükümlerden herhangi birisine uygun davranmaması durumunda cezai 
yaptırımlar devreye giriyordu. İmtiyaz sahibi, öncelikle işletme ihalesini aldığı madeni belirli 
bir sürede açarak işletmek zorundaydı. Madeni teslim aldıktan itibaren iki sene içerisinde imale 
geçmeyen mültezim önce uyarılıyor, madeni yine faaliyete geçirmezse ihalesi feshediliyordu.37 

İmtiyaz sahiplerinin, madenin durumunu gösteren 1/500 ölçeğindeki planı düzenleyip, bir 
örneğini senenin ilk ayında Maden İdaresi’ne vermesi gerekiyordu. 1869 Maden 
Nizamnamesi’ne göre, bu planı zamanında ve eksiksiz teslim etmeyenlerden bir Osmanlı 
altınından 10 altına kadar nakdî ceza alınıyordu. Bunun yanında masrafı imtiyaz sahibine ait 
olmak üzere yeni bir plan yaptırmak durumunda kalıyordu.38 Madenin planını zamanında ve 
eksiksiz olarak Maden İdaresi’ne vermeyen mültezimin 1869 Maden Nizamnamesi’ndeki 1 ile 
10 altın arasındaki nakdî cezası, 1887 Maden Nizamnamesi’nde 25 altına çıkarıldı.39 İmalatı 
inceleyen mühendislere defterlerin verilmemesi durumunda mültezimlerden 10 altından 25 
altına kadar nakdî ceza alınıyor, bu durum tekrar ederse de ceza ikiye katlanıyordu.40 1906 
Maden Nizamnamesi’ne göre, maden sahipleri, madenin 1/500 ölçüsünde bir planını yaptırmak 
zorundaydı. Bununla beraber imalat kapasitesi, maden damarları ve duvarlarının durumu da 
günlük deftere işlenmeliydi. Bu defter, gerektiğinde Maden İdaresi mühendislerine verilmek 
zorundaydı. Defterlerin düzenli şekilde tutulmaması halinde imtiyaz sahibi, 5 Osmanlı 
altınından 10 altına kadar nakdî ceza ödüyordu.  

Maden İdaresi, masrafları imtiyaz sahibine ait olmak üzere planların ve defterlerin tutulması 
için bir memur tayin ediyordu.41 1906 Maden Nizamnamesi, maden haritasını açık bir şekilde 

371887 Maden Nizamnamesi 52. Madde: “Madenin tarihi tesliminden itibaren iki seneye kadar küşâd ve imaline 
mübaşeret etmeğe mültezimi mecburdur. Müddet-i muayyene zarfında madenin imalâtına mübaşeret 
olunmadığı surette esbabı mültezimden tahriren sual olunarak serd edeceği a'zar maadin idaresince şayanı 
kabul görülmediği halde temdidi caiz olmamak üzere yalnız altı ay daha mühlet verilir ve hemen işe başlaması 
lüzumu kendisine tahriren ihtar olunur ve ihtarnamenin tebliğ olunduğuna dair ilmühaber alınır.”, Düstur I. 
Tertib, Cilt 2, s. 897. 
38 1869 Maden Nizamnamesi, 53., 54. Maddeler, Düstur,  
39 1887 Maden Nizamnamesi 55. Madde: Mültezim madende icra kılınan ameliyatın beş yüzde bir mikyasında 
iki kıta resmi musattahını tanzim ve bir kıtasını maadin idaresine i’ta edecektir ve her sene Mart ibtidasında işbu 
resimler üzerine sene-i sabıkada icra kılınan ameliyatı tersim ettirdikten sonra maadin idaresindeki resim ile 
mübadele eyleyecektir.56. madde:  Mültezim resmi musattahı vakt-i muayyenin de teslim etmediği veyahut bu 
resim sahih ve mükemmel olmadığı halde kendisinden 5 altından 25 beş Osmanlı altınına kadar ceza-yı nakdi 
alınacaktır ve masarifi mültezime aid olmak üzere idare canibinden yeniden bir resim tanzim veyahut mevcud 
olan resim tashih ettirilecektir. 
40 1887 Maden Nizamnamesi Elli Dokuzuncu Madde: Maadin mültezimleri veya müdürleri imalâtı muayene 
etmek üzere mühendislere teshilâtı lâzıme icra ve mat-lûb olan defter ve resimleri irae ve ameliyata muktazi 
kâffei tafsilâtı itaya mecburdurlar, bu babta imtina ve muhalefet ederler ise kendilerinden 10 altından 25 altına 
kadar ceza-yi nakdî alınmak üzere hükümet-i mahalliye canibinden mühendislere muavenet olunacaktır; şu hal 
tekerrür eder ise ceza-yi nakdî dahî iki kat olarak istifa kılınacaktır.  
41 1906 Maden Nizamnamesi, 55. Madde, Düstur I. Tertib, Cilt 8, s. 451. 
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vermeyen mültezimden alınan en düşük nakdî cezayı 5 altına yükseltti. Ayrıca masrafları 
mültezime ait olmak üzere İdare tarafından vergiler sağlıklı verilere göre düzeltiliyordu. 
Mültezimler, madenin durumu ve çıkarılan cevherin ve maden damarlarının, duvarların 
durumunu yevmiye defterinde düzenlemekle yükümlüydü. Mültezim, bu defteri talep 
edildiğinde Maden İdaresi’nden tayin olunan mühendislere göstermek zorundaydı. Defterler ve 
planlar düzenli tutulmadığı taktirde mültezimden 10 Osmanlı yüzlük altınından 25 altına kadar 
nakdî ceza alınıyordu. Masraflar mültezime ait olmak üzere plan ve defterlerin muntazaman 
tutulması için Maadin İdaresi tarafından bir memur tâyin olunuyordu. Hükümet tarafından 
gönderilen mühendislere yardımcı olmayan ve madenin planı ile günlük defterini tutmadığı 
belirlenen mültezimlerden nakdî cezanın iki katı tahsil ediliyordu. Belirlenen sürede de ödeme 
yapılmaması durumunda Valilik, Nafia Nezareti’ne durumu bildiriyor, orada tekrar süre 
belirleniyor, borç yine ödenmezse imtiyaz feshediliyordu.42 1887 Maden Nizamnamesi’ne 
göre, bir mültezimin vergi ve cezaları ödememesi halinde, bağlı bulunduğu vilayet valisi 
tarafından kendisine bir tebligat yapılıyor, ödeme yine de gerçekleştirilmezse sahip olduğu 
menkule el konuluyordu. Eğer menkulü yoksa borcu emlâkından alınıyordu.43 1869 Maden 
Nizamnamesi’nin 47. maddesine göre, hesaplarda hile yaparak hasılatı eksik gösterenlerden, 
devlete ait olan vergilerin iki katının ödetiliyordu.44  

Maden işletme ihalesini almış olan mültezimlerin, tüm işlemleri tamamladıktan sonra madeni 
işletmeye başlamaları için ferman almaları gerekiyordu. 1887 Maden Nizamnamesi’nin 36. 
Maddesine göre, ferman almadan maden imal etmeye başlayanlardan veya maden arama 
ruhsatına sahip olmayanlardan, madenin büyüklüğüne göre 100 Osmanlı altınından 1000 altına 
kadar nakdî ceza tahsil ediliyordu.45 

Bir madende kaza meydana geldiğinde derhal mahalli memura ve maden mühendisine durumun 
haber verilmesi gerekiyordu. Böyle bir haber ulaştığında maden mühendisi, eğer mühendis 
mevcut değilse hükümet tarafından tayin olunacak memurlar kaza olan madene gidip sebebini 
tahkik ediyordu. Kazanın durumu hakkında derhal haber verilmeyen maden sahiplerinden 5 
Osmanlı altınından 10 altına kadar ceza-yı nakdî alınıyordu. Kaza, madenin kötü yönetiminden 
kaynaklanıyorsa, bunun için ayrıca 5 Osmanlı altınından 20 altına kadar nakdî ceza 
kesiliyordu.46 Bu ceza, daha sonra 50 altından 100 altına kadar yükseltildi.  

Maden imtiyazını alan kişi veya şirket, ihale olunan madenlerin vergilerini o madenin 
bulunduğu vilayetine ödemekle yükümlüydü. Mültezim, madenden çıkarılan veya bununla 
ilgili imal olan eşyanın cevher, miktar, cins ve kıymetini bir yevmiye defterine kayıt ederek, 
kendisine verilecek numunelere uygun olarak her üç ayda bir  hükümete vermeye ve her senenin 
ilk ayında bir önceki senenin hasılat defterini vilayet valisine vermeye ve bu hesaplardan dolayı 
vilayet valisi tarafından her sene teftiş ve tahkik olunmak istenilir ise defter üzerinde hesabını 

42 1869 Maden Nizamnamesi 48. Madde, Düstur I. Tertib, Cilt 2, s. 327. 
43 1887 Maden Nizamnamesi 50. Madde, Düstur I. Tertib, Cilt 5, s. 897. 
44 1869 Maden Nizamnamesi, 47. Madde, Düstur I. Tertib, Cilt 2, s. 327. 
45 1887 Maden Nizamnamesi 36. Madde, Düstur I. Tertib, Cilt 5, s. 894. 
46 1869 Maden Nizamnamesi 65 ve 67. Maddeler, Düstur, I. Tertib, Cilt 2, s. 331. 
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göstermeye mecbur kılındı. 

Maden imtiyazını alan mültezimlerin, her sene mart ayı içinde bir önceki senenin imalat ve 
ihracatının nitelik ve niceliğini içeren bilgilerin yer aldığı iki kopya hesap cetvelinin bir 
nüshasını Maden İdaresi’ne, diğer nüshasını mahalli maden idaresine veya vilayet makamına 
vermesi ve karşılığında makbuz alması gerekiyordu. Hesap cetvellerini belirlenen zamanda 
vermeyen mültezimlerden 5 Osmanlı altınından 25 Osmanlı altınına kadar nakdi ceza alınması, 
hesap cetvellerinde hasılatı düşük göstermesi veya kaçak beyan etmesi halinde, devlete ait 
eksilen verginin iki kat olarak alınmasına hükmedildi. 

Bu arada madenlerde belli miktarda Osmanlı tebasından istihdam edilmek zorunluluğu vardı. 
İstihdam edilecek memurlardan mühendis ve usta başının dışında amelenin de madenin 
bulunduğu mahalden olması koşulu bulunuyordu. Mültezimler bu şarta aykırı hareket ettikleri 
halde ilk defa için 100 altın nakdî ceza ödüyorlardı. Durum tekrar ederse imtiyaz 
feshediliyordu.47 Aynı nizamnameye göre, madenin kötü idaresinden ve fennen eksikliklerden 
dolayı bir madende kaza meydana geldiğinde mültezimden 50 altından 100 altına kadar nakdî 
ceza alınıyordu. 

SONUÇ 

Osmanlı Devleti’nde madenler, ister şahıs arazisi, ister devlet arazisi olsun, verimli şekilde 
faydalanılamayan ekonomik değerler olmuştur. Madenler üzerinden elde edilen en büyük gelir, 
vergilendirme yoluyla sağlanmıştır. Vergi sistemi Maden Nizamnameleri yoluyla işletilmiştir. 
Teknolojik yetersizlikler nedeniyle memleket dahilinde kullanılamayan madenlerin yurtdışına 
ihracından önemli miktarda vergi geliri sağlanıyordu. Madenlerden alınan vergiler, hazinenin 
en büyük gelir kaynaklarından birisiydi.  

Osmanlı maden hukukunda Nizamnameler dönemine geçildikten sonra madencilik sektörü 
artık yasalara göre işler hale getirildi. Bu bağlamda maden vergileri de düzenlendi. Osmanlı 
maden hukukunda, madenlerden yıllık vergi olarak, maden alanının büyüklüğüne göre tespit 
edilen resm-i mukarrer ile maden hasılatına göre belirlenen resm-i nisbî vergileri alındı. Resmi 
mukarrer her yıl için alınırken, resm-î nisbî geçici vergi olarak tahsil edildi. 

Vergilerin yanı sıra madenlerin işletilmesi aşamasında bazı harçlar da alındı. Ferman harcı, 
işletme imtiyazının alınıp tüm işlemlerin bitirilmesinden sonra ödendi. Bununla beraber bazı 
dönemlerde devletin giderlerine katkıda bulunmak amacıyla Darülaceze İânesi, Hicaz 
Demiryolu İânesi, Muhacirin İânesi, Teshilat Sandığı İânesi adı altında yardımlar tahsil edildi.  

Madenlerin arama safhasında ve sonrasındaki işletme aşamasında ödenmesi gereken vergilerin 
tediye edilmediğinde bazı cezai yaptırımlar uygulandı. Maden Nizamnamelerinde yer alan 
hükümlere uygun davranmayanlardan nakdî cezalar tahsil edildi. Vergi, harç ve ödemelerin 
zamanında yapılmaması, gelirlerin kasıtlı olarak eksik ya da yanlış kaydedilmesi gibi 

47 1906 Maden Nizamnamesi, 71. Madde, Düstur I. Tertib, Cilt 8, s. 454. 
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durumlarda nakdî ceza uygulandı. Mukavelenamelere uygun davranmayan mültezimlerden 
cezaların tahsil edilemediği durumlarda menkul ve gayrimenkullerine el konulması yoluna 
gidildi. Bazı durumlarda da ceza tahsil edilemediğinde işletme imtiyaz ihalesinin 
feshedilmesine kadar giden yaptırımlar uygulandı. 
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ÖZET 

Alman ve dünya edebiyatının en ünlüleri arasında yer alan Johann Wolfgang von Goethe (1749-
1832) uzun yaşamı boyunca farklı edebi dönemlere ait çeşitli tür ve alanlarda eserler vermiştir. 
Özellikle de çok sayıda drama eserleri ile başarı sağlamış ve oyun yazarı olarak tanınmıştır. Bu 
çalışmada yazarın Stella adlı oyunu kadın figürler ve yalanları açısından mercek altına 
alınacaktır. Yazar bu eserini esasen iki kez, ilkini 1776 yılında “Stella: Ein Schauspiel für 
Liebende in fünf Akten” başlığı ile ve ikincisini ise “Stella: Ein Trauerspiel in fünf Akten” 
olarak 1806 yılında kaleme almıştır. Bu iki versiyon içerik ve figürler açısından aynı olmakla 
beraber, sonları ile farklıdır. İlkinde eserin sonunda o zamanın etik anlayışına ters düşen üçlü 
evlilik görülürken, ikincisinde ise ölüm gerçekleşerek eser bir trajediye dönüşmüştür. Bu 
çalışmada ikinci versiyon kullanılacaktır. Esere ilk yaklaşım ile iki kadın (Stella ve Madame 
Sommer) arasında kalmış bir erkek olan Fernando’nun öne çıktığı bir aşk üçgeni 
belirlenmektedir. Daha detaylı bir inceleme ile eserde geçen olaylarda ve figürler arası 
ilişkilerde birtakım yalanların etkili olduğu saptanmaktadır. Bu bağlamda, dramada figür 
analizi yöntemi eşliğinde figürler arası ilişkileri yönlendiren yalan olgusu ele alınacaktır. Figür 
analizi kapsamında özellikle kadın figürler odak noktası olmakla beraber, genel olarak, cevap 
aranacak sorular şunlardır: Eserde ana ve yardımcı figürler hangileridir? Eserde kadın figürler 
hangileridir? Kadın figürler hakkında eserden elde edilen bilgiler nelerdir? Ne tip yalanlar söz 
konusudur? Yalanın figürler arası ilişkilerde etkisi nasıl açıklanabilir? Bu çalışma ile figür 
analizi yöntemi eşliğinde Goethe’nin Stella adlı eserine yeni bir yorum getirilmesi 
amaçlanmaktadır. Yalan olgusunun eserdeki önemi kadın figürler aracılığı ile saptanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Drama, Figür Analizi, Goethe. 

ABSTRACT 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), one of the most famous in German and world 
literature, has produced works in various genres and fields belonging to different literary 
periods during his long life. He has achieved particular success with his numerous dramas and 
is known as a playwright. In this study, Goethe’s play Stella will be examined in terms of female 
figures and their lies. Goethe has essentially written this work twice, the first with the title 
“Stella: Ein Schauspiel für Liebende in fünf Akten” in 1776 and the second with the title “Stella: 
Ein Trauerspiel in fünf Akten” in 1806. Although these two versions are the same in terms of 
content and figures, they are different with their endings. In the first, triple marriage, a 
marriage contrary to the ethics of the time, appears at the end of the play, while in the 
second death occurs and the work turns into a tragedy. In this study, the second version

GOETHE’NİN STELLA ADLI OYUNUNDA KADIN FİGÜRLER VE YALANLARI: 
DRAMADA FİGÜR ANALİZİ 

FEMALE FIGURES AND THEIR LIES IN GOETHE’S PLAY STELLA: FIGURE 
ANALYSIS IN DRAMA 

Doç. Dr. Özlem FIRTINA 
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of Goethe’s play will be used. With the first approach to the work, a love triangle is 
determined in which Fernando, a man between two women (Stella and Madame 
Sommer), stands out. With a more detailed examination, it is determined, that some 
lies are effective in the events and also in the relationships between figures. In this 
context, the phenomenon of lying that guides the relationships between figures will be 
discussed with the method of figure analysis in drama. Within the scope of figure 
analysis, although especially female figures are the focus, the following questions will 
generally be answered: What are the main and minor characters in the work? Which are the 
female figures? What is the information obtained from the work about female figures? 
What types of lies are there in the work? How can the effect of lies on relationships 
between figures be explained? With this study, it is aimed to bring a new 
interpretation to Goethe’s play Stella in company with figure analysis method. The importance 
of the phenomenon of lying will be revealed through female figures. 

Keywords: Drama, Figure Analysis, Goethe. 

1. GİRİŞ

Şiirden romana, destandan tiyatro oyununa çeşitli tür ve alanlarda başarılı çalışmalara imza 
atmış ve dünya edebiyatının ünlüleri arasında yer almış olan Johann Wolfgang (von) Goethe 
(1749-1832) hayatı ve eserleri açısından ele alındığı zaman, özellikle drama (oyun) yazarı 
olarak öne çıkmaktadır. Oyunlarından bazıları, “Götz von Berlichingen” (1773), “Clavigo” 
(1774), “Stella” (1776 ve 1806), “Iphigenie auf Tauris” (1779), “Torquato Tasso” (1790) “Faust 
I” (1808), “Faust II” (1828 yılından itibaren) olarak bilinmektedir. Yazarın hayatının en ilginç 
taraflarından biri, edebi eserlerine de yansıdığı gibi, çeşitli kadınlarla yaşamış olduğu aşk 
ilişkileridir. Bununla beraber sadece bir kadın ile olan ilişkisi evlilik ile sonuçlanmıştır. 
Christiane Vulpius adlı bu kadın ile olan ilişkisi yazarın diğer kadınlara hislerini 
değiştirmemiştir. 
Bu çalışmanın odak noktasını teşkil eden “Stella” başlıklı oyun için de aynı durum söz 
konusudur. Nitekim Helmut Bachmaier tarafından da açıklandığı gibi, bu eserin arka planında 
Goethe’nin 1775 yılında Lili Schönemann adlı kadınla nişanlanmış olması yatmaktadır 
(Bachmaier, 1983, 62). Asıl adı Elisabeth Schönemann olan bu kadın ile Goethe’nin nişanlılık 
dönemi aylar sonra noktalanmıştır. Goethe otobiyografik eseri “Aus meinem Leben: Dichtung 
und Wahrheit” (1811-1822) ile de bu kadından sıkça “Lili” olarak söz etmektedir (Goethe, 
1981, 623). Bu otobiyografik bilgi sayesinde Goethe’nin “Stella” adlı oyununda beliren aşk 
çıkmazı daha net bir biçimde kavranmaktadır. 
Bu çalışmada, Goethe’nin “Stella” adlı oyununda öne çıkan kadın figürler ve yalanları mercek 
altına alınmaktadır. Drama figür analizi yöntemi eşliğinde figürler arası ilişkileri yönlendiren 
yalan olgusu ele alınmakta ve esere yeni bir yorum getirilmesi amaçlanmaktadır. 
2. GOETHE’NİN OYUNU “STELLA”
Goethe “Stella” adlı eserini iki kez kaleme almıştır. Esasen bu eser yazarın gençlik dönemine 
ve Alman edebi dönemlerinden “Sturm und Drang” akımına aittir. Bu ilk versiyon 1776 yılında 
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“Stella: Ein Schauspiel für Liebende“ başlığı ile yazılmıştır. Eserin ikincisi ise 1806 yılında 
“Stella: Ein Trauerspiel“ başlığı ile tekrar kaleme alınmıştır. Goethe’nin bu eserini ikinci kez 
yazmış olmasının en büyük nedeni, ilkinin sonunda çağın etik anlayışına ters düşen üçlü evlilik 
durumunun konu edilmiş olmasıdır. Bu ilk sona ilişkin Helmut Bachmaier, eserin ilkinin 
beşinci perdesinde iki kadın ve Fernando’nun beraberlikleri gibi ütopik bir durum ile bitmesi 
ve bunun çağdaş beklentiler çerçevesinde normların ihlali (“Normverletzung”) olarak kışkırtıcı 
bir şekilde skandal yaratmış olabileceğini vurgulamaktadır (Bachmaier, 1983, 61). Goethe 
böylece eserinin sonunda değişiklik yapmış, ölüm temasını işlemiş ve eser ikinci versiyon ile 
bir trajediye dönüşmüştür. Bu çalışmada da ikinci versiyon esas alınmaktadır. 

Goethe’nin beş perdeden oluşan oyununun konusu kısaca iki kadın (Stella ve Madame Sommer) 
arasında kalan bir erkek (Fernando) olarak belirlenebilir. Buna bağlı olarak, eserde bir aşk 
üçgeninin varlığından da söz edilebilir. Eserde geçen tüm olayların bu üçgen etrafında döndüğü 
söylenebilir. 

Eserin figürleri, “Stella, Madame Sommer (Cäcilie), Fernando, Lucie, Verwalter, 
Postmeisterin, Annchen, Karl, Bedienter“ olarak listelenmektedir. Eser Almanca olduğu için 
bu çalışmada kullanılan alıntı ve isimler Türkçe olarak açıklanmaktadır. Örneğin, bazı 
figürlerin isimleri yerine meslekleri ile listelenmiş olmaları nedeniyle, bu çalışmada 
“Postmeisterin” yerine posta müdiresi, “Bedienter” için hizmetçi ve “Verwalter” için ise 
yönetici kelimeleri kullanılmaktadır. Bu figürlerden Stella, Madame Sommer ve Fernando ana 
figürlerdir; Lucie, Annchen, Karl, posta müdiresi ve hizmetçi ise yardımcı figürlerdir. Ana ve 
yardımcı figürleri birbirlerinden ayıran en önemli unsurlar, ana figürlerin isimlerinin, yaşam 
öykülerinin ve kişisel özelliklerinin belli olmasıdır. Ana figürlere eserin kahramanları ya da 
karakterler denmesi de uygundur. Yardımcı figürler ise, çoğunlukla isimsiz ya da isimleri 
önemsiz kalan, kişisel özellikleri belli olmayan, eser içinde sadece sınırlı görevleri yerine 
getiren figürlerdir. Örnek olarak, Stella oyunun ana figürlerinden biridir; esere adını veren de 
odur; eserin her perdesinde mevcuttur; yaşam öyküsü ve kişisel özellikleri ön plandadır. Karl 
adlı erkek çocuk ise, posta tesisinde posta müdiresine yardımcı olarak görev yapan, adı belli 
olsa bile eser içinde önemsiz olan ve sadece birinci perdede rol alan bir figürdür. 

Eserde olaylar beklenmedik gelişmelerle doludur. Beş perde halinde sunulan olaylar sahneler, 
diyaloglar ve monologlar ile takip edilebilmektedir. Birinci perde bir posta istasyonunda 
geçmektedir. Olayları bu posta tesisine aynı gün varan Madame Sommer ve kızı Lucie, 
Fernando adlı bir subay ile onları karşılayan posta müdiresi arasında geçen konuşmalar 
oluşturmaktadır. Barones olarak anılan Stella adlı genç kadının yanında işe girmek üzere 
bölgeye gelen Lucie ve annesi Madame Sommer posta müdiresi tarafından Stella hakkında 
bilgilendirilirler. Aynı şekilde, yemek esnasında karşılaşan Fernando ve Lucie yine posta 
müdiresi sayesinde hem birbirleri ve hem de Stella hakkında bilgi edinirler. Lucie 
Fernando’nun babası olduğundan habersizdir. 

İkinci perde Stella’nın evinde geçmektedir. Lucie annesi Madame Sommer ile beraber Stella’yı 
ziyaret eder. Üç bayan birbirlerine ısınırlar. Madame Sommer ve Stella yaşam öyküleri 
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bakımından ortak bir kadere sahip olduklarını anlarlar. Nitekim her iki kadın da geçmişte aşk 
yaşamış ve sevdikleri adam tarafından terk edilmişlerdir. Bayanlar arası bu yakınlaşma 
beklenmedik bir gelişme ile bozulur. Stella onlara sevgilisi Fernando’nun portresini göstermek 
ister. Ancak, portre Madame Sommer ve Lucie için yabancı değildir. Madame Sommer bu 
portrenin kendisini terk eden kocası Fernando’nun portresi olduğunu görür; ama Stella’ya bunu 
söylemez. Lucie ise, bu portredeki adamın öğle yemeği esnasında tanıştığı subay olduğunu 
belirtir. Heyecan içine giren Stella, Lucie ve annesine yalnız kalmak istediğini iletir; 
Fernando’yu görmek üzere sabırsızlanır. Madame Sommer kızı Lucie’ye bu adamın kocası, 
yani Lucie’nin babası olduğunu ve hemen yola çıkmak zorunda olduklarını açıklar. 

Üçüncü perde Stella ile Fernando’nun kavuşma sahnesi ile başlamaktadır. Uzun zaman aradan 
sonra iki sevgilinin aşklarına kaldıkları yerden devam etme arzuları sergilenir. Bu arada, 
hizmetçi Lucie ve annesinin yola çıkma hazırlığı yaptıkları haberini getirir. Şaşıran Stella, 
onların Fernando ile bağından da habersiz olduğu için, Fernando’dan onlarla konuşmasını ve 
kalmalarını sağlamasını ister. Fernando ve Madame Sommer arasında geçen konuşma 
sahnesinde bir gelişme daha yaşanır; Fernando karısını tanır ve karar değiştirir. Bu sefer, 
Stella’yı bırakmak, karısı ve kızı ile gitmek ister. 

Dördüncü perde Stella’nın evinin bahçesinde başlamaktadır. Fernando Stella’ya Lucie ile 
annesinin kalmak istemediklerini iletir. Stella ise, artık Fernando’nun kendisinin yanında 
olacağı için, onlara gerek duymayacağı yönünde fikir değiştirir. Posta müdiresinin üvey kızı 
Annchen bu esnada yanlarına gelir. Bu sahne yine yeni bir dönüm noktası teşkil etmektedir. 
Annchen Lucie ile annesi Madame Sommer’in yola çıkmak üzere Fernando’yu bekledikleri 
haberini verir. Stella bu haberi yanlış anlarken, Fernando ise bu durumu Stella’dan gizli tutmak 
için çaba harcar. Sonunda, Fernando Stella’ya Madame Sommer ve Lucie’nin ailesi olduğunu 
ve Stella’yı terk etmek kararını anlatır. Baygın düşen Stella, kendisine geldikten sonra, Madame 
Sommer ona, kızmak yerine, anlayış gösterir. 

Beşinci ve sonuncu perde yine Stella’nın evinde geçmektedir. Gerçeklerin ortaya çıkması ile 
Stella uzaklara gitmek, Madame Sommer Fernando’dan ayrılmak ve Fernando ise hayatında 
önem taşıyan bu üç bayan, sevgilisi, karısı ve kızı, hakkında kararsız kalmak gibi düşüncelere 
sahip olurlar. Bu esnada, Stella zehir içer ve ardından Fernando tabancayla kendini vurur. Bu 
gelişmelerle oyun trajik bir halde noktalanmaktadır. 

2.1 ESERDE KADIN FİGÜRLER 

Goethe’nin bu eserinde kadın figürlerin olay örgüsü içinde özel bir yeri bulunmaktadır. Bunlar, 
Stella, Madame Sommer, Lucie, posta müdiresi ve Annchen olarak sıralanmaktadır. Drama 
içinde yer alan sahneler, diyaloglar ve monologlar yardımı ile bu figürler hakkında bilgi 
edinmek mümkündür. Bu bilgileri bazen figürlerin kendileri hakkında ve bazen de diğerleri 
hakkında söylediklerinden anlamak olasıdır. Buna göre, kadın figürler ile ilgili şu özellikler 
ortaya çıkmaktadır: Stella, hem eserin başlık karakteri ve hem de ana figürlerden biridir. 
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Barones olarak anılan, iyi ve genç bir bayandır. Sevdiği adam tarafından terk edilmiş ve 
kendisini yalnız hisseden bir kadındır. Posta müdiresinin Lucie ve annesine onun yaşam 
öyküsünü aktarırken, yaşının yirmi dört olduğunu, genç yaşına rağmen yeterli üzüntü çektiğini 
aktardığı birinci perdedeki metin bölümü şöyledir: 

Postmeisterin: […] Es sind nun über die acht Jahre, dass sie hierher kamen. […] Sie war 
damals blutjung, nicht älter als sechzehn […]. 

Lucie: Da wär’ sie jetzt nicht über vierundzwanzig? 

Postmeisterin: Sie hat für ihr Alter Betrübnis genug erfahren. Sie hatte ein Kind; es starb 
ihr bald; im Garten ist sein Grab […] (Goethe, 1983, 10). 

Bu alıntı ile ayrıca, Stella’nın Fernando’dan olan evlilik dışı ölmüş çocuğu ve mezarının da 
evin bahçesinde olduğu bilgisi elde edilmektedir. 

Eserde ana figürlerden olan diğer kadın figür Madame Sommer Stella ile aynı kadere sahip, 
yani sevdiği adam tarafından terk edilmiş, Stella’nın aksine, evli ve bir kızı olan, yaş olarak 
daha olgun bir kadındır. Aynı Stella gibi o da acı çeken bir bayandır. İlk perdede kızı Lucie ile 
aralarında geçen konuşmaları içeren metin bölümü şöyledir: 

Madame Sommer: […] Ach damals war’s anders! Mir ist nichts schmerzlicher, als in ein 
Posthaus zu treten. 

Lucie: Wo fänden Sie auch nicht Stoff, sich zu quälen? 

Madame Sommer: Und wo nicht Ursache dazu? Meine Liebe, wie ganz anders war’s damals, 
da dein Vater noch mit mir reiste; […]. 

[…] 

Lucie: Es ist nun einmal Zeit, ihn zu vergessen (Goethe, 1983, 7). 

Bu alıntıda Madame Sommer kocası ile eskiden birlikte yaptıkları gezilerin başka olduğundan, 
bir tesise şimdi gelmenin ona acı verdiğinden söz etmekte, kızı Lucie ise artık onları terk eden 
babasını unutması gerektiğini vurgulamaktadır. Buradan hareketle, Madame Sommer için 
sadık, hassas ve anlayışlı bir kadın tablosu gözlemlenmektedir. 

Lucie eserde yardımcı figürlerden biri ve Madame Sommer’in kızıdır. Annesinin aksine, daha 
rahat, tasasız, cömert ve cesaretli bir genç kızdır. Annesi onu elinin açık olması nedeniyle 
eleştirmekte, onu cesareti ve cömertliği hususunda daha dikkatli davranması için uyarmaktadır. 
Babasız büyümüş olması nedeniyle, inat ve bencil olabilmektedir. Tüm bunlara rağmen, annesi 
ile ortak hareket etmektedir. 

Posta müdiresi de Lucie gibi eserde yardımcı figürlerden biridir. Bu dul kadın, eşinin 
ölümünden sonra posta tesisinde idareyi eline almış ve işler nedeniyle de eşinin ölümüne 
ağlayamamaktadır. Bu kadın figür diğer figürler arasında aracılık yapması ile de öne 
çıkmaktadır. Örneğin, ilk perdede, beraber yemek yemeden önce, Lucie’ye Fernando ile ilgili 
ve Fernando’ya da Lucie hakkında bilgiler sağlamaktadır. Metinden bir diyalog şöyledir: 



ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
November 13-15, 2020 / Ankara, TURKEY 

 PROCEEDINGS BOOK 58 

Postmeisterin: Das Frauenzimmer ist wieder da. Sie wird gleich zu Tisch kommen. 

Fernando: Wer ist sie? 

Postmeisterin: […] Sie scheint von gutem Stande, aber ohne Vermögen; sie wird künftig 
der gnädigen Frau zur Gesellschaft sein. 

Fernando: Sie ist jung? 

Postmeisterin: Sehr jung; und schnippisch. Ihre Mutter ist auch droben (Goethe, 1983, 
15). 

Bu alıntı ile anlaşıldığı gibi, posta müdiresi Fernando’ya yemek arkadaşı Lucie’nin iyi bir 
aileden ama parasız olduğunu, baronese arkadaşlık etmek üzere iş için geldiğini, çok genç ama 
saygısız bir kız olduğunu ve annesinin de yukarıda bulunduğunu haber vermektedir. Bu 
konuşmaları ile posta müdiresinin gerçeklere önem veren bir kadın olduğu saptanmaktadır. 

Eserdeki kadın ve yardımcı figürlerin sonuncusu olan Annchen posta müdiresinin üvey kızı 
olmakla beraber, Annchen onu kendi annesi gibi sevmekte ve posta müdiresi de bu kıza öz kızı 
gibi davranmaktadır. Annchen Stella’ya sempati duymakta ve onunla ilgili olumlu 
konuşmaktadır. Oyunda özellikle haber taşımak görevi ile öne çıkmaktadır. O da üvey annesi 
gibi gerçeklere önem veren bir insandır. 

2.2 ESERDE YALAN OLGUSU 

Goethe’nin bu eserinde figürler arası ilişkiler incelendiği zaman, birtakım yalanların varlığı 
dikkati çekmektedir. Bu yalanların figürler arası ilişkileri yönlendirdiği görülmektedir. 
Özellikle kadın figürler tarafından söylenen bu yalanlara ilk örnek birinci perdede Madame 
Sommer ve kızı Lucie tarafından uydurulan sahte yaşam öyküsüdür. Bu öykü, anne ve kızın 
kendilerini terk ettikten sonra öldüğü haberini aldıkları baba hakkında uydurdukları yalan 
içeren bir öyküdür. Bu yalan ile kendi itibarlarını korumak gibi bir niyetleri olduğu 
anlaşılmaktadır. Aynı yalanı Lucie hem Stella’ya ve hem de Fernando’ya ayrı sahnelerde 
anlatmaktadır. Örnek metin bölümü şöyledir: 

Madame Sommer: Lucie ein Wort! […] Dass du nichts verrätst! […] 

Lucie: Lassen Sie mich nur! Mein Vater war ein Kaufmann, ist nach Amerika, 
ist tot; und dadurch sind unsere Umstände – Lassen Sie mich nur; ich hab 
das Märchen ja schon oft genug erzählt. […] (Goethe, 1983, 11-12). 

Bu alıntıda, annesi Lucie’yi Stella ile ilk görüşmeye gitmeden önce kendileri hakkında ne 
söylemesi gerektiği ile ilgili uyarmaktadır. Lucie ise bu masalı defalarca anlattığını, buna göre, 
babasının bir tüccar olduğunu, Amerika’ya gittiğini ve öldüğünü vurgulamaktadır. Burada 
masal kelimesi Almanca “Märchen” kullanılmasının nedeni, Alman dilinde bu kelimenin 
sadece edebi bir türü değil, aynı zamanda da yalan veya uydurma öyküyü ifade etmesindendir. 
Aynı yalan Lucie ve Fernando’nun ilk tanışmaları sırasında ise şöyledir: 

Fernando: Sie haben keinen Vater mehr? 
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Lucie: Ich erinnere mich kaum, dass ich einen hatte. Ich war jung, da er uns 
verliess, eine Reise nach Amerika zu tun, und sein Schiff ist 
untergegangen, hören wir (Goethe, 1983, 16). 

Henüz baba ve kız olduklarını bilmeden karşılaşan bu uzun boylu subay ve genç kız arasındaki 
bu diyalog Lucie’nin annesi ile ortak yalanları olan öyküyü herkese anlattığını kanıtlamaktadır. 
Burada da ek olarak, babasının Amerika’ya gezi için gittiğini ve geminin battığını duyduklarını 
uydurmaktadır. Bu yalanların ortak yanı, babanın onları terk etmesini kabullenmedikleri ve 
toplum içinde itibarlarına zarar gelmemesi için çaba harcadıklarıdır. 

Eserdeki diğer yalan örnekleri de yine Madame Sommer ve Lucie ile ilgilidir. İkinci perdede 
Stella sevgilisinin portresini gösterdiği an, Madame Sommer sahte bir tavır almakta ve gerçeği 
Stella’ya söylememektedir. Portrenin kocası Fernando’ya ait olduğunu ise sonra kızı Lucie’ye 
açıklamaktadır. Hemen yola koyulmak isteyen Madame Sommer ve kızı, Stella’nın bu haberi 
almasının ardından, Fernando’ya onlarla konuşmasını söylemesi ile olaylarda farklı bir gelişme 
oluşmaktadır. Nitekim bu konuşmada Fernando karısını tanımakta ve onunla gitmeye karar 
vermektedir. Bu şekilde, Stella’ya söylenen yalana Fernando da katılmaktadır. Ama bu son 
yalan içeren durum Annchen sayesinde belli olmakta ve eser trajik sona doğru yaklaşmaktadır. 

3. SONUÇ

Bu çalışmada Goethe’nin “Stella” adlı oyunu kadın figürler ve yalanları bakımından figür 
analizi yöntemi eşliğinde incelenmiştir. Eserde mevcut yalan olgusunun figürler arası ilişkileri 
yönlendirdiği ve olumsuz bir şekilde etkilediği saptanmıştır. Eserin bu çalışmada esas alınan 
ikinci versiyonunun ölümcül sonlanması bu olumsuzluğun kanıtıdır. Figürlerin birbirlerine 
karşı sahte tutum ve tavırları, özellikle de kadın figürlerin yalanları eserin gidişatı açısından 
olumsuz bir etkiye sahiptir. Aksi halde, eser trajik bir son ile bitmez, en kötü olasılık olarak, 
Fernando’nun kadınlardan sadece birini tercih etmesi ile noktalanabilirdi. 

Sonuç olarak, eserin trajediye dönüşmesinin figürler arası ilişkilerle bağlantılı olduğu ve 
figürler arası ilişkilerde de kadın figürlerin öne çıktığı vurgulanmalıdır. Bir yandan, kadın 
figürlere ait yalanların olayların olumsuz şekilde devam etmesine yol açtığı ve trajik sonu 
hazırladığı kesindir. Diğer yandan ise, kadın figürlerin olumlu kişisel özelliklere sahip olmaları, 
yalanlarının da kötü niyet içermemeleri gibi durumların eserde gerilimi en aza indirgediği, 
ancak trajik sonu engellemediği ortadadır. 
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ÖZET 

Günümüzde artan rekabet şartları, maliyetlerin üretim her aşamasında daha da dikkatli 
hesaplanmasını gerektirmiştir. Stok bulundurma bir üretim maliyet unsuru olarak karşımıza 
çıkmaktadır. İşletmelerin toplam maliyetleri içinde yer alan stokların takibi ve envanter 
yönetimi için stok takip sistemi kurarlar. Envanter yönetimi ve kontrolü, işletmelerin üretim 
süreçlerinde ve sonrasında maliyetlerini yönetmede önemli bir kolaylıklar sağlar. Buna karşılık 
bu yönetimin uygun bir şekilde yapılabilmesi için bir sisteme ihtiyaç vardır. Kurulacak sistemin 
de maliyeti vardır. Özellikle üretim maliyetlerine etki eden stok hareketlerinin takibi ve anlık 
kontrolü işletme faaliyetlerinin artmasına bağlı olarak önemli bir maliyet unsuru olmuştur. Bu 
bakımdan envanter yönetiminde sürdürülebilir stok takibi karlılık analizi bakımından oldukça 
önem kazanmıştır. İşletmeler stoklarını takip etmek için çeşitli yazılım programlarına oldukça 
yüksek kurulum bedelleri ödemektedirler. Ancak tüm bu gayretlere ve ödenen yüksek bedellere 
rağmen istenilen sonuç yeterli düzeyde elde edilememektedir. Yine de işletmelerin bir çoğu 
envanter yönetimi ve stok kontrolünü yapabilmek için bir arayış içindedir. Stok kontrol 
sistemini kurmak için kimi işletmeler tamamı kendi imkânlarıyla olmakla beraber bir stok takip 
sistemleri kurmaya yoluna giderken, bir takım işletmeler de bu amaçlarını projelendirerek 
devlet desteklerine başvurmaktadırlar. Bu amaçla yüksek miktarlarda destek istemektedirler. 
İstenilen miktarlarla hedeflenen stok takip sisteminin kurulum maliyetleri arasında oldukça 
yüksek farlılıklar olduğu söylenebilir. Diğer yanda işletmelerin bir kısmı tam bilgiye sahip 
olmadan stok takibine çok önem verdiklerini bu takiple tüm envanter yönetimini sağlamaya 
çalıştıkları da bu sistemlerin verimsiz kullanımına sebep olmaktadır. Bunun sebebi ise; 
işletmelere adapte edilen yazılımların kullanılmasını ve raporlamasını yapacak gerekli düzeyde 
bilgiye sahip kullanıcıların ve rapor hazırlayanların olmayışıdır.  Ayrıca, envanter yönetimi ve 
stok kontrolü için katlanılan yüksek maliyetlerin karlılık analizi yapılmadığı, programların 
ediniminden sonra işletme yönetimlerinin yeterli düzeyde stok takip sisteminin çıktılarından 
yararlanmadığı bir başka ifade ile sürdürülebilir bir sistemin tesisinde sorunlar olduğu 
görülmektedir. Bu çalışma, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresinin (KOSGEB) desteklerinden stok takibi amaçlı desteklere başvurduğunu ifade eden 
işletme talepleri üzerinde bir incelemeyi içermektedir. İncelemenin temel amacı (KOSGEB) 
ten talep edilen destek tutarları ile işletmelerin tesis etmek istedikleri stok takip sistemi 
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maliyetlerini karşılaştırarak maliyete bağlı fayda ve karlılık analizi yapmaktır. Ayrıca bu 
çalışma ile, hem destek sunan kurum değerlendiricilerine hem de envanter yöntemini yapmak 
isteyen ve teşvik bekleyen işletmelere faaliyetlerinde katkı sağlayacak yazılımların maliyeti ile 
faydası hakkında bilgi sunulacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Envanter yönetimi, stok kontrolü, yazılım maliyetleri, karlılık, 
KOSGEB destekleri 

ABSTRACT 

The competition conditions which increase nowadays required costs to be evaluated more 
carefully in production stages. Stock possession comes out as a production cost factor. They 
establish stock following system in order to manage inventory and track stocks which take part 
in total costs of operations.  İnventor management and control, provide a crucial easiness during 
production of operations and after their costs management. Nevertheless, we need a system to 
be able to made this appropriately. The system which will be founded has a cost, too. 
Particularly, following of stock movement that affects the costs of productions and their instant 
control has become a significant cost factor along with rise of operations activities. In this 
context, sustainable stock pursuit has gained great importance in terms of analyzing 
profitability. Operations pay high installation prices to various software programmes for tracing 
their stock. Although all of efforts and high prices were paid, wanted conclusion can not be 
obtained sufficiently. In spite of this, most of operations look for inventor management and 
stock control. To establish stock control system while some of operations found a stock trace 
system with all of their facility, others apply state supports by projecting their goals as well. 
They want high support with this aim in terms of quantity. It can be said that there are a large 
number of differences among demanded quantities and the stock following system which is 
targeted. On the other side, because some of operations pay great attention to stock following 
without having exact information and they work to provide all the inventor management these 
systems are used infertile.  The reason is  lacking of user that have enough information to make 
report and use the softwares which were adapted to the operations. Additionally, it is seen that 
profitibality analyzing was not made for high costs in inventor management and stock control. 
After acquired programmes, operations management did not benefit from enough following 
system output. In other words, a sustainable system has problems. This study covers a 
investigation on demands of operations which express to apply the stock following  supports 
from KOSGEB. The main intention of investigation is that it makes benefit and profitability 
analyzing based on cost by comparing support amounts which are demanded from KOSGEB 
and stock following system costs that operations want to establish. Also, along with this study,  
the information is going to be presented about the software costs and benefit  which will 
contribute to the operations in their activities for both the foundation evaluaters that show 
support and operations which want to inventor method and waiting for encouraging  

Keywords: Inventory management, stock control, software costs, profitability, KOSGEB 
supports 
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KULLANICILARIN BEKLENTİLERİNİN KARŞILANMA DÜZEYİ ÜZERİNE 
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ÖZET 

Yönetim muhasebesi, son zamanlarda artan rekabetin etkisiyle oldukça fazla önem kazanmıştır. 
Özellikle üretim işletmelerinin faaliyetlerinin planlanması, kontrol edilmesi, denetiminde ve 
işletme içi stratejik karar almalarında bu muhasebe sistemi önemli veriler sağlamaktadır. 
Bilişim sistemleri ise, yazılım ilkeleri doğrultusunda yönetim muhasebesindeki araç ve 
yöntemleri kullanarak işletmelere karar almalarında kolaylık ve hızlılık sağlar. Böylece karar 
vericiler hızlı ve etkin karar almada yönetim muhasebesi ve bilişim sistemi adaptasyonlarından 
yararlanabilirler. İki sistemin tüm bu faydalarına rağmen, bu ilişki birçok işletme tarafından 
henüz yeterli düzeyde kurulamamıştır.  

Bu çalışma, mobilya üreticisi işletmelerin üretim sistemlerinde yönetim muhasebesini kullanma 
düzeylerini belirlemeyi ve ERP (Etkin Kaynak Kullanım) kullanıp kullanmamalarına bağlı 
olarak müşteri fiyat tekliflerinin alternatifini hesaplama düzeylerini araştırmayı 
hedeflemektedir. Bu amaç yanında çalışma, işletmelerin üstte belirtilen hedefleri 
gerçekleştirmeleri durumuna bağlı olarak Maliyet Hacim Kar (MHK) analizlerinin 
yapılabilmesini ve bu aşamada bilişim sistemlerinin nasıl sisteme adapte edileceğini göstermeyi 
konu almıştır. Tüm bu amaçlara yönelik üreticilerin maliyetlerini hesaplamalarında etkili 
olacağı düşünülen ERP sistemi ile ilgili çeşitli davranışsal faktörler oluşturulmuştur. Bu 
aşamada yönetim muhasebesi uygulamacılarının bilişim sistemlerini kullanıp kullanmamasında 
ortaya çıkabilecek faydaları ölçmeye yarayan teknoloji kabul modeli (TKM)  kapsamında 
araştırma modeli geliştirilecek ve analizi yapılacaktır. Bunun için araştırmaya dayalı test 
yöntemi, research based view (RBV), uygulanacaktır. Çalışmada, bilişim sistemini etkin bir 
şekilde kullanan üreticilerin bilişim sistemlerine dayalı olarak muhasebe faydaları sağlayıp 
sağlamayacağı incelenecek, araştırma modeli ve hipotezleri belirlenerek mobilya işletmeleri 
üzerinde test edilecektir.   

Elde edilmesi beklenen ampirik sonuçların başında bilişim sistemlerinin kullanıcılar tarafından 
kurulum maliyetinin yüksek görülmesi gelir. ERP sisteminin, kurulum maliyetlerinin 
yüksekliğine ragmen kullanıcıların maliyetlerini daha iyi hesaplayabilme,satış karlılık analizi 
yapabilme ve yatırım müşteri analizini rasyonel verilerle daha iyi gerçekleştirme imkanı 
sağlama ihtimalinin yüksek olması nedeniyle, tercih edilmesi yönünde pozitif düşünceye sahip 
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olmaları beklenmektedir. Bunun yanında elde edilecek diğer sonuçlar ayrıca çalışmamızda 
ayrıntılı olarak sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yönetim muhasebesi, bilişim sistemleri, maliyet raporlama, mobilya 
üretim sistemi, ERP 

ABSTRACT 

Management accounting has recently gained so much significance with the effect of increased 
competition. Particularly, this accounting system provides important datas in planning of 
activities of production businesses, being control, supervision and strategic decision making in 
business. İnformation system is that it supplies to businesses easiness and fastness in decision 
making by using devices and methods in accordance in with software principle in management 
accounting. Thus, to make fast and active decision, decision makers can benefit from 
information system adaptations and management accounting with the help of this. In spite of 
all benefits of these two systems, this relation could not be established enough by many 
businesses.  

This study aims to determine the businesses producing furniture their levels of usage 
management accounting in their production systems and to search the levels of calculation the 
alternative of customers’ price offer depending on whether they use ERP( Enterprise Resource 
Planning) or not. Beside this goal, this study is about to be able to make (CVP) Cost Volume 
Profit analyzing of businesess depending the case of realizing targets that are determined above 
and to indicate how information systems will be adapted in this stage. For all of these goals, 
various behavioral factors were constituted related to ERP which are thought to be effective for 
calculating cost of producers. In this stage, research model in the extent of technology 
acceptance model (TAM) which avail to measure benefits that will be able to occur whether 
management accounting appliers use information systems or not will be developed and 
analyzed. Research based view will be applied for this goal. In the study,it will be examined 
that whether the procuders who use the information systems actively benefit from accounting 
systems or not according to information systems.At the same time, it will be tested upon 
furniture businesses by defining research model and hypothesises based on accounting benefits. 

At the top of empirical results expected to be achieved are to find the information systems’ cost 
high. Although ERP system installation cost is high, the system is more likely  able to calculate 
users’ costs better,analyze sell profit, provide investment customer analysis better  with rational 
datas. Hence, it is expected that users have positive notions to prefer it. Apart from this, other 
results which is going to be obtained will be presented with details as well. 

Keywords: Management accounting, information system, reporting cost, furniture production 
system, ERP 
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TELEVİZYON EKSENİNDE AİLE İÇİ ŞİDDET 

DOMESTIC VIOLENCE ON THE AXIS OF TELEVISION 

 Dr. Öğr. Gör. Hacer FİLİZ 

Pamukkale Üniversitesi, İletişim Fakültesi 

ORCID NO: 0000-0001-5591-7092 

ÖZET 

Yaşadığımız dönem içerisinde medya organlarında çeşitli şekil ve içeriklerde şiddet unsuru yer 
almaktadır. Kitle iletişim araçları içerisinde bireyleri ve aile üyelerini etkisi altına alan 
televizyon programlarında gösterilen şiddet içerikli yayınlar kişileri fazlasıyla etkilemektedir. 
Teknolojinin iletişim teknolojileri üzerindeki artan etkisiyle birlikte televizyon teknolojisinin 
ulaşılması daha kolay bir kitle iletişim aracı olarak evlerin ve odaların her birinin baş köşesinde 
yerini almasıyla birlikte bu yaygın kitle iletişim aracının toplum üzerinde ve dolayısıyla 
toplumun bir üyesi niteliğindeki aile kurumu üzerindeki etkileri de bilim adamları ve iletişim 
teorisyenleri tarafından araştırmaya tabi tutulmuştur. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki 
aile içi şiddet ve televizyon kullanım süresi arasında anlamlı bir ilişki vardır. Aile üyeleri boş 
zamanlarını değerlendirmek için televizyon başına geçtiklerinde ister bilgi almak için olsun 
isterse eğlenmek amacıyla televizyon kullanılsın her iki durumda da şiddet içerikleri fazlasıyla 
yer almaktadır. Televizyon yayınlarındaki şiddet temaları Türk aile yapısı üzerinde oldukça 
olumsuz etkilere neden olmaktadır. Özellikle televizyon programları yoluyla maruz kalınan 
şiddet ve bu şiddetin her geçen gün aile yapısını etkilemesinin yanında toplumsal yapıya da 
sirayet etmesi ve bu sosyal yapıyı negatif etkilemesi beklenilen ve tahmin edilen bir sonuç 
olarak ortaya çıkmaktadır.  

Aile hayatındaki çeşitli etkilerinin yanı sıra şiddet ve saldırganlık tutumlarını tetikleyici bir 
unsur olarak aile içi iletişimi bozan ve bu iletişime ciddi zararlar veren şiddet içerikli televizyon 
programları günümüzün aile ve toplumsal hayatının en önemli problemleri arasındadır. Bu 
çalışma ile amaçlanan, aile üyelerinin uzun süre televizyon karşısında vakit geçirmeleri 
neticesinde aile içi şiddetin bu durumdan nasıl etkilendikleri durumunu literatür taraması 
yöntemi kullanılarak ortaya koymak ve bu duruma dikkat çekmeye çalışmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Televizyon, Şiddet, Aile 

ABSTRACT 

During the period we live in, there is an element of violence in various forms and contents in 
media organs. In the mass media, violent broadcasts shown in television programs that affect 
individuals and family members greatly affect people. With the increasing impact of technology 
on communication technologies and the fact that television technology takes its place at the 
corner of each of the houses and rooms as an easier-to-reach mass media tool, the effects of this 
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common mass media on the society and therefore on the family institution, which is a member 
of the society, are scientists and communication theorists. It has been subjected to research by. 
Studies show that there is a significant relationship between domestic violence and duration of 
television use. When family members go to television to spend their free time, whether 
television is used for information or entertainment, violent content is abundant in both cases. 
Themes of violence in television broadcasts have very negative effects on the Turkish family 
structure. Especially, the violence exposed through television programs and this violence affect 
the family structure day by day, as well as spreading to the social structure and negatively 
affecting this social structure as an expected and predicted result. 

In addition to its various effects on family life, violent television programs that disrupt domestic 
communication and severely damage this communication as a trigger factor for violence and 
aggression attitudes are among the most important problems of today's family and social life. 
The aim of this study is to reveal the situation of how domestic violence is affected by this 
situation as a result of spending time in front of the television for a long time and try to draw 
attention to this situation. 

Keywords: Television, Family, Violence 
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MENA BÖLGESİ’NDE MAVİ EKONOMİ 

THE BLUE ECONOMY IN THE MENA REGION 

Doktora Öğrencisi Şeyma Nur GÜNER 

Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Billimler Fakültesi, İktisat Bölümü 

ORCID NO: 0000-0002-3475-7226 

ÖZET 

Su hem biyolojik hem de ekonomik anlamda insanlar için hayati öneme sahiptir. Okyanuslar, 
kıyı alanları ve deniz faaliyetleri çok önemli bir rol oynamaktadır. Denizler insan toplumlarına 
besinle (balıkçılık), mercan resifleri, iklimi kıyıları koruma gibi hayati hizmetler sunmaktadır. 
Okyanusların ve denizlerin doğal kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak birden fazla ekonomik 
sektörün entegre yönetimine dayanır. Artan nüfus ve tüketimle okyanus ve deniz kaynaklarının 
talebi artarak mavi ekonomi kavramının ön plana çıkmasına neden olmuştur. Mavi ekonomi; 
iklim düzenleyicisi olarak önem arz eden okyanus ve denizler üzerinden su ürünleri, lojistik, 
ulaşım, turizm, liman, spor, enerji, su arıtma, derin deniz madenciliği, petrol ve gaz çıkarımı ile 
tıbbi ve kozmetik sektörlerinin ülke ekonomisine olumlu veya olumsuz katkıları olarak 
tanımlanabilmektedir. Sürdürülebilir deniz ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra yeni deniz temelli 
teknolojiler için bir çerçeve ve politika görevi görmektedir. MENA bölgesi, hem doğal 
kaynaklar hem de jeopolitik açıdan dünyada önemli bir konuma sahiptir. Dünya ekonomisinin 
%3'ünü oluşturan MENA’ nın 2,4 trilyon ABD doları (2017) GSYİH’ sı vardır. Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika (MENA) coğrafyası bu noktada, denizleri ve körfezleriyle mavi ekonomide 
karşımıza çıkmaktadır. Çok çeşitli ekosistemlere, biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan 
denizleriyle MENA bölgesi, insan ve ekonomi refahını desteklemeye katkı 
sunmaktadır.  Bunların yanı sıra kıyı ve deniz yolları, ulaşım için ana köprü olarak önemlidir. 
Bu bölgelerde çıkarılan petrollerin çoğunluğu deniz yoluyla taşınmaktadır. Suriye, Lübnan, 
Filistin, Ürdün, Mısır, Libya, Tunus, Fas, Cezayir gibi ülkelerin de içinde bulunduğu 
Akdeniz’in denizle ilgili faaliyetlerin sağladığı yıllık ekonomik değer 2017 yılında 450 milyar 
Amerikan dolarıdır. Bu miktar mavi ekonomi açısından MENA bölgesindeki ülkelerin 
ekonomilerine önemli derece katkı sağladığını göstermektedir. Çalışmada mavi ekonomi 
kavramının MENA bölgesinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mavi ekonomi, Mena bölgesi, okyanus ve deniz, su ürünleri yetiştiriciliği, 
petrol 

ABSTRACT 

Water has vital importance both biologically and economically. Oceans, coastal regions and 
seas play a significant role. Seas provide societies with crucial services including fisheries, coral 
reefs, climate and shore protection. Stimulating full potential of oceans and seas is based on 
integrated management of economic sectors. The ‘blue economy’ is a emerging concept  in line 
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with the demand of increasing population and consumption. The ‘blue economy’ concept can 
be defined positive and negative effects of such sectors as fisheries, logistic, maritime transport, 
tourism, port activities, sport, energy, water purification, seabed mining, marine extraction of 
oil and gas, medical and cosmetic on the economy of country. It is the current long-term 
framework and policy in addition to leading sustainable economic activities. The MENA 
Region has a great position regarding its geopolitic and  natural resources. MENA, accounting 
for 3 % of World economy, has 2.4 trillion dollars GDP (2017). Middle East and North Africa 
(MENA) region is of particular importance with its seas and gulfs. MENA region which hosts 
various ecosystems contributes to economic welfare. On the other hand, coastal roads are also 
important for maritime transport. Greater part of the extracted oil is transported by sea. Value 
of economic activities relating to Mediterranean Sea in which Syria, Lebanon, Palestine, 
Jordan,Egypt, Libya, Tunisia, Morocco, Algeria located is 450 billion dollars in 2017. It is an 
undeniable fact that the countries MENA region contributes their economies significantly. This 
paper looks into the evaluation of blue economy concept in MENA region. 

Keywords: Blue economy, MENA region, oceans and seas, fisheries, oil. 

1. GİRİŞ

"Mavi Ekonomi" veya "Mavi Büyüme" terimi tüm dünyada yaygın politika kullanımına girdi. 
Mavi Ekonomi denizin ve kaynaklarının sürdürülebilir ekonomik kalkınma için kullanılması 
anlamına gelmektedir. Diğer yandan sürdürülebilir olsun ya da olmasın, denizcilik sektöründeki 
herhangi bir ekonomik faaliyeti ifade eder. Dünyanın okyanusları, denizleri ve kıyı alanları 
gezegendeki ekosistemlerin ve doğal mirasımızın değerli bir parçasıdır. Milyarlarca insanın 
gıda güvenliği ülkelerin refahı ve geçimi için hayati öneme sahiptirler (WWF, 2015).  

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), ekonomik-politik dönüşümlerden etkilenen bunun yanı 
sıra iyi büyüme potansiyele sahip olan bir bölgedir. Büyük pazarlara erişimiyle ayrıcalıklı bir 
coğrafi konumunun yanı sıra genç ve giderek daha da eğitimli bir nüfusu, imalat sektörü, 
yenilenebilir enerjileri ve turizm gibi çeşitli sektörlerdeki karşılaştırmalı avantajlara sahiptir 
(OECD). Bu bağlamda çalışmanın ikinci bölümünde mavi ekonomi kavramına yer verilirken, 
üçüncü bölümde MENA bölgesi ve mavi ekonomi değerlendirilmiştir. Sonraki bölümlerde su 
ürünleri ticareti, deniz ticareti, turizm ve MENA bölgesindeki çevresel çalışmalar-mavi 
programı ele alınarak sonuç bölümüyle sonlandırılmıştır.  

2. MAVİ EKONOMİ

Mavi ekonomi kavramı, ekonomik büyümeyi, sosyal gelişmeyi ve okyanusların kıyı alanlarının 
çevresel sürdürülebilirliğini sağlarken aynı zamanda geçim kaynaklarının korunması veya 
iyileştirilmesi anlamına gelmektedir (The Word Bank, 2017).  
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Şekil 1. Mavi Ekonomi 

Kaynak: World Bank Group 

Toplumsal faydaları en üst düzeye çıkarmak için okyanus, deniz ve kıyı kaynaklarının yönetimi 
önem arz etmektedir.  Ekonomik kazanımlar elde ederken, gıda üretimini artırırken, gelecek 
nesiller için okyanus sağlığını korurken yoksulluğun nasıl azaltabileceğini mavi ekonomi yol 
gösterebilmektedir (Green Growth Knowledge Platform, 2015). 

Yenilebilir enerji, su ürünleri ticareti, limancılık faaliyetleri, deniz taşımacılığı ticareti, derin 
deniz madenciliği, su arıtma, kıyı ve deniz turizmi gibi birçok sektörü kapsayan mavi ekonomi 
ülke ekonomilerinde önemli paya sahiptir.  Okyanus, denizin ekonomideki küresel katma 
değerleri her geçen yıl daha da artmaktadır. Bu değerin 2030'a kadar 3 trilyon ABD dolarının 
(sabit 2010 ABD doları) üzerine çıkması beklenmektedir. Kruvaziyer sektörü dahil olmak üzere 
deniz ve kıyı turizminin en büyük payı (%26) alması, ardından açık deniz petrol ve gaz arama 
ile üretimin %21 ve %16 ile liman faaliyetlerinin yer alması beklenmektedir (OECD, 2016, s. 
24). 

 

Şekil 2. Olağan İş Senaryosunda 2030'da Okyanus Ekonomisinin Katma Değeri 

Kaynak: OECD The Ocean Economy in 2030 s.24 
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3. MENA BÖLGESİ VE MAVİ EKONOMİ

Mavi ekonomi sektörleri, bölge ekonomisi için önemli yenilikler sağlamaktadır. 46.000 km 
sahil şeridi, eşsiz deniz ve balık kaynaklarıyla Akdeniz, toplam değeri ile bölgedeki en büyük 
beşinci ekonomidir (Centre, 2020, s. 8).Mevcut fırsatlar nakliye ve liman ekipmanı, balıkçılık 
ve su ürünleri yetiştiriciliği, turizm, enerji, biyoteknoloji gibi birkaç sektörü ilgilendirmektedir. 

MENA bölgesi, hem doğal kaynaklar hem de jeopolitik açıdan dünyada önemli bir konuma 
sahiptir. Dünya ekonomisinin %3'ünü oluşturan MENA’ nın 2,4 trilyon ABD doları (2017) 
GSYİH’ sı vardır. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) coğrafyası bu noktada, denizleri ve 
körfezleriyle mavi ekonomide karşımıza çıkmaktadır. Denizleriyle çok çeşitli ekosistemlere, 
biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan MENA bölgesi, insan ve ekonomi refahını desteklemeye 
katkı sunmaktadır. Bunların yanı sıra bölgenin kıyı ve deniz yolları, ulaşım için ana köprü 
görevindedir. Bu bölgelerde çıkarılan petrollerin çoğunluğu deniz yoluyla taşınmaktadır. 
MENA’ nın kaşif ve tüccarları Atlantik Okyanusu ve Akdeniz’den Hint Okyanusu ve Çin 
Denizi’ne kadar yayılmış ticari ağları sayesinde başarılı ve zengin bir küresel ekonomi 
oluşturmuşlardır (UNWTO, 2019, s. 1). Şekil 3’e baktığımız zaman bölgenin ihracat yüzdesinin 
ithalat yüzdesini görmekteyiz. 

3.1.Su Ürünleri Ticareti 

Balık ve balıkçılık ürünleri şu anda dünya çapında en çok ticareti yapılan gıda ürünlerinden 
biridir. Ticareti yapılan balık ürünlerinin çoğu, hasat ve tüketim arasında uluslararası sınırları 
aşmaktadır.  Körfez ülkelerinin çoğu, görece küçük yerel nüfusun büyük bir bölümünü 
karşılayan iyi düzeyde yerel balık üretimine sahip olmasına rağmen, son yirmi yılda bu 
eyaletlerin çoğuna büyük bir yabancı işgücü akışı gelmiştir. Yeni deniz ürünlerinin hazırlıkları 
Körfez devletlerinde aşina olmayan pişirme tarzlarını içeren daha fazla balık ve balıkçılık ürünü 
ihtiyacını yaratmıştır. Bu ithalatlardan bazıları, birinci sınıf restoranlar ve lüks otellerdeki 
seçkin müşterilere hitap etmek için yüksek fiyatlı balık ve balıkçılık ürünlerini 
içermektedir. Yabancıların talebini karşılamak için, çoğu eyalette deniz ürünleri pazarına her 
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tür ve şekilde balık ve balıkçılık ürünleri ithalatı başlamıştır. Başlıca ithalatçılar Suudi 
Arabistan ve BAE'dir. İthalatın çoğu Güneydoğu Asya'dan, ithalatın büyük bir kısmı ise bölge 
içi ticaretten yapılmaktadır. Örneğin, balık zengini Umman'dan Dubai pazarına gelirken bu 
miktarların bir kısmı komşu ülkelere yeniden ihraç edilmektedir. Ayrıca, özellikle Dubai'deki 
bazı balık işleme tesisleri, hammadde ithalatı başta Hindistan ve Pakistan'dan olmak üzere 
karidesleri Körfez pazarlarında satış ve ihracat için katma değerli ürünlere dönüştürmektedir 
(Feidi, 2019). 

Kuzeydoğu Afrika'da benzersiz bir coğrafi konuma sahip olan Mısır doğuda Kızıl Deniz 
kuzeyde Akdeniz gibi iki stratejik deniz manzarasına sahiptir. Mısır çok çeşitli ekosistemlere, 
biyolojik çeşitliliğe sahip vahşi yaşam ve eşsiz kıyı mirasına ev sahipliği yapıyor olması 
ekonomi ve insan refahını desteklemeye katkıda bulunmaktadır. Mısır’ın kıyı ve deniz 
ekosistemleri sayısız habitat ve endemik tür içermektedir. Petrol ve gaz üretiminin %85’i kıyı 
ve deniz alanlarından elde edilir (Environment, 2016, s. 1). Kıyı ve deniz yolları ulaşım için 
ana köprü olarak önemlidir. 

Bahreyn ekonomisi ise 1929 Dünya Ekonomik Bunalımına kadar inci avcılığına ve ticarete 
dayanmıştır. 1936'da petrol ihracatına başlanması ülkenin süratle kalkınmasında kilit rolü 
oynamıştır. Bahreyn ülkenin su ihtiyacını karşılamak için başvurduğu en yaygın yöntem deniz 
suyu tuzunun arıtılarak kullanılmasıdır. Kuveyt ve Mısır gibi Bayreyn, su ihtiyacının %75’ini 
dış kaynaklardan temin etmektedir. Arazi ıslah projelerinin aşırı miktarda artmasının deniz 
ekolojisini olumsuz etkilemesinden çekinilmektedir (DEİK, 2014, s. 5). 

İç balıkçılığın düşük doğal üretkenliği ve düşük tüketici tercihi nedeniyle, balıkçılık ve su 
ürünleri sektörü, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin ekonomisinde küçük bir rol oynamaktadır. 
Kapsanan alan bataklıklar da dahil olmak üzere su ile sadece 1610 km'den oluşur ve bu da 
ülkenin toplam alanın yaklaşık yüzde 0,9'unu temsil etmektedir. Deniz balıkçılığına küçük 
ölçekli balıkçılar hakimdir (FAO, 2019).  

Bölgenin 23.400 kilometrelik kıyı şeridi boyunca- Arap ülkelerini çevreleyen suların yanı sıra 
iç sular ve su ürünleri yetiştiriciliği kalkınma için çok önemli bir sektör olarak kabul ediliyor. 
Balıkçılık kaynakları, yenilenebilir bir kaynak olarak petrol kaynaklarına göre avantaja 
sahipken, petrol rezervleri sınırlıdır, yenilenemez. Ayrıca, gıda olarak balık, önemli bir talebi 
karşılar ve Arap gıda güvenliği çabalarına daha da önemli bir katkıda bulunabilir (Feidi, 2019). 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde artan mavi ekonominin alanlarından biri olan suyu 
tuzdan ayırma işlemi su talep-arz açığını daraltmada kilit bir rol oynaması beklenmektedir. 
Tuzdan arındırılmış suyun %48'i Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde 
üretilmektedir. Olumsuz çevresel etkileri sınırlamak ve ekonomik bertaraf maliyetini düşürmek 
için iyileştirilmiş tuzlu su yönetimi stratejilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece mevcut ve 
gelecek nesiller için su kaynaklarını korumak için tuzdan arındırma tesislerinde daha fazla 
gelişmeyi teşvik etmektedir (Jones, Qadir, Vliet, Smakhtin , & Kang, 2019, s. 1343). 
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3.2.Deniz Ticareti 

Deniz taşımacılığı, küresel ticaretin ve küresel ekonominin bel kemiğidir. Gelişmekte olan 
dünyada milyarlarca insanın işleri ve geçim kaynakları ile yaşam standartları gemilere ve 
gemiciliğe bağlıdır ( United Nations, 2016). Ticari gemiler insanları, hammaddeleri ve üretilmiş 
malları taşımak için kullanılır. Ticari filolar, sınırlı doğal kaynaklara veya nispeten küçük bir 
endüstriyel temele sahip ülkeler için önemli ekonomik varlıklar olabilir. Bir ticaret filosu, diğer 
ulusların ticaretini denizlerde taşıyarak, anavatanının döviz kazancına katkıda bulunur, ticareti 
teşvik eder ve istihdam sağlar (Britannica). Deniz ticareti ülke ekonomilerinin kalkınmasına ve 
büyümesine katkıda bulunur. 

MENA bölgesi denizle çevrilidir ve binlerce yıldır, MÖ 2. Yüzyılın efsanevi İpek Yolu ve 
bugün Çin'in Yeni İpek Yolu dahil olmak üzere Doğu-Batı ticaret yollarının kalbinde yer 
almaktadır. Dubai’deki Jebel Ali Limanı, Orta Doğu'nun en büyük limanıdır. Suudi 
Arabistan'daki Cidde İslami Limanı Orta Doğu'nun en yoğun ikinci limanı iken Salalah Limanı, 
üçüncü limanıdır. Akabe Limanı, Orta Doğu'nun dördüncü ve Ürdün'ün en büyük limanıdır. 
Orta Doğu'nun en yoğun beşinci limanı ise Mısır’daki Damietta Limanıdır. Şehir uzun zamandır 
Mısır için bir denizcilik merkezi olmuştur. Nil Deltası'nın bir ucunda yer alan Damietta, Kuzey 
Afrika'nın en önemli limanlarından biri ve Akdeniz pazarlarında olmak isteyen Afrikalı 
ihracatçılar için önemli bir merkezdir (Schwerdtfeger, 2020). 

Limanlar, değerin yaratıldığı belirli malların küresel tedarik zincirlerindeki önemli taşıma 
düğümleri" olarak tanımlanabilir. Malların gemiler ve diğer ulaşım araçları arasında taşınmasını 
sağlarlar. Herhangi bir ülkenin limanları, özellikle Kuveyt için dünyaya açılan penceredir. Bu 
ülkenin kökeni ve gelişimi, bir dizi limanın varlığıyla bağlantılıdır (AlRukaibi, AlKheder, & 
AlMashan, 2020, s. 21). Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi (MENA-ODKA) içerisinde yer 
alan ekonomik bir alt bölge olarak tanımlanmakta olan Körfez Bölgesi, dünya enerji 
kaynaklarının toplandığı bir merkez konumundadır. Bu durum bölgenin, diğer coğrafyalardan 
farklılaşmasına, stratejik ve politik olarak ayrıcalıklı ve takip edilir bir konuma taşınmasına 
neden olmaktadır (Yamak, 2017, s. 66). 

3.3.Turizm 

Turizm ülkeler üzerinde sosyo-ekonomik ve politik kalkınmada önemli bir role sahiptir. MENA 
bölgesindeki destinasyonlar doğal, kültürel ve dini turizm mirası paylaşmaktadır (OECD, 2020, 
s. 55). Dünya Turizm Örgütüne göre dünya turizminin %20'si Akdeniz ülkelerinde 
yoğunlaşmıştır. Akdeniz kıyı şeridinin doğal kaynaklarında zenginlik (güzel manzara, uygun 
iklim turizm, önemli biyolojik çeşitlilik, vb.) burayı dünyanın seçkin turistik destinasyonu 
yapar (Hilmi, Safa, Teisserenc, & Peridy, 2015, s. 92). MENA destinasyonlarına uluslararası 
turist gelişleri 2018'de %10 artarak 87 milyon destinasyona ulaşmıştır. Toplam MENA 
girişlerinin neredeyse dörtte üçü (%73) Orta Doğu'ya %27 ise Kuzey Afrika’ya karşılık 
gelmektedir. En büyük MENA destinasyonu olan Suudi Arabistan, 2018'de çift haneli büyüme 
ile 21 milyona ulaşmıştır. Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Katar, Tunus ve Fas MENA bölgesinin gözde turist noktalarındandır (UNWTO, 2019, s. 1). 
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3.4.MENA Bölgesindeki Çevresel Zorluklar ve Mavi Programı 

MENA bölgesinin çoğunlukla yarı kurak çevresi onu tarihsel olarak iklim değişikliğine karşı 
savunmasız hal almasına neden olmuştur. Geçmişte yirmi yılda, nüfus artışı, şehirleşme- 
özellikle kıyı bölgelerinde büyük değişiklikleri hızlandırmıştır. Bazı ülkelerde jeopolitik 
çatışmalar, en acil çevresel zorlukları daha da şiddetlendirmiştir. Bölge: su kıtlığı, ekilebilir 
arazi tükenmesi, ekosistemlerin bozulması, biyolojik çeşitlilik kaybı, atık yönetim ve hava 
kirliliği yaşamaktadır (Abumoghli & Goncalves, 2019, s. 7). Bu olumsuz durumların etkisinin 
azaltılması için bölge programlarının oluşturulması ve uygulanması gerekmektedir. 

Mavi ekonominin sürdürülebilirliği için ülkelerin sosyo-ekonomik olarak stratejilerinin olması 
gerekmektedir. Kuzey Afrika kıyıları avlanma, deniz kirliliği, yükselen deniz seviyesi ve ısınan 
sulardan dolayı tehlike altındadır. Küresel okyanus ısınma hızının iki ila üç katı oranında ısınan 
Akdeniz’de ülkeler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde "MENA Blue" adlı yeni 
bir program oluşturan Dünya Bankası Grubu ile ortaklık yapmaktadır. Bu program, ülkelerin, 
insanların bağlı olduğu deniz ve kıyı ekosistemlerini korurken sürdürülebilir ekonomik 
büyümeyi destekleyen Mavi Ekonomi çerçevesi aracılığıyla kıyı dirençlerini ve uyumlarını 
geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Fas iklimindeki artan sıcaklıktan dolayı kıyı 
şeridinin kaybolma tehlikesini ve kıyı erozyonunda artış yaşandığını tespit edilmiştir. Bölge 
ekonomisi için kritik olan turizm ve balıkçılık endüstrileri, bozulma tersine çevrilmezse, 
kötüleşen deniz kirliliği, deniz ısınması, yasadışı kum madenciliği ve kontrolsüz kıyı kent 
yayılımından daha da olumsuz etkilenecektir. Afrika kıyılarını saran bir başka sorun da ortadan 
kaybolan plajlardır. Bu programla ülkeler için yüksek iklim sıcak noktalarının belirlenmesi ve 
kıyı topluluklarının dayanıklılığını uzun vadede etkili bir şekilde planlayıp inşa etmelerine 
yardımcı olacak sürdürülebilir Mavi Ekonomi stratejileri geliştirmektedir. Program faaliyetleri, 
stratejik tavsiye, güç toplama ve iklim finansmanının bu en savunmasız bölgeye seferber 
edilmesi yoluyla fiziksel, sosyal ve ekonomik dayanıklılığı güçlendirmeyi amaçlamaktadır 
(Sıeghart, 2019). Küresel ısınma, çevre kirliği ve tüketim artışı gibi olumsuz etkileri azaltmak 
için program faaliyetlerinin bölgede aktif olması gerekmektedir.  
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4. SONUÇ  

Ekonomik büyüme, iyileştirilmiş geçim kaynakları, okyanus ve deniz ekosistemi sağlığı için su 
kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı olarak karşımıza çıkan mavi ekonomi kavramı su 
ürünleri ticareti, yenilebilir enerji, deniz taşımacılığı, deniz ve kıyı turizm gibi pek çok sektörü 
kapsamaktadır. Ayrıca iklim düzenleyicisi olan okyanus ve denizlerden, liman, spor, enerji, su 
arıtma, derin deniz madenciliği, petrol ve gaz çıkarımı ile tıbbi ve kozmetik gibi birçok alanda 
faydalanılmaktadır. MENA bölgesi, hem doğal kaynaklar hem de jeopolitik açıdan dünyada 
önemli bir konuma sahiptir. Dünya ekonomisinin %3'ünü oluşturan MENA’ nın 2,4 trilyon 
ABD doları (2017) GSYİH’ sı vardır. Denizleriyle çok çeşitli ekosistemlere, biyolojik 
çeşitliliğe ev sahipliği yapan MENA bölgesi, insan ve ekonomi refahını desteklemeye katkı 
sunmaktadır. Turizm ise genel olarak Akdeniz bölgesinin gelişimi için özellikle MENA ülkeleri 
açısından çok önemlidir. Suriye, Lübnan, Filistin, Ürdün, Mısır, Libya, Tunus, Fas, Cezayir 
gibi ülkelerin de içinde bulunduğu Akdeniz’de denizle ilgili faaliyetlerin sağladığı yıllık 
ekonomik değer 2017 yılında 450 milyar Amerikan dolarıdır. Bu miktar mavi ekonomi 
açısından MENA bölgesindeki ülkelerin ekonomilerine önemli derecede katkı sağladığını 
göstermektedir. Sağlanan katkıların sürdürebilirliği bölge için alınan tedbirlerin ve 
programların uygulanması, bölge açısından önemli olma özelliği taşımaktadır.  Çalışmada mavi 
ekonomi ve MENA bölgesi teorik açıdan ele alınarak mevcut durumları hakkında bilgi 
verilmesi amaçlanmıştır. Bölgede yaşanan su kıtlığı, deniz ürünü ithalatı ve deniz kirliği gibi 
etkenlerden dolayı su kararları hakkında daha entegre kararlar alınması gerektiğini 
göstermektedir. 
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ABSTRACT 

Domestic waste management has an important place in developed and developing country 
societies due to its contributions to economy and environmental health. It is known that its 
historical development started with the settled life of humanity. This process, which was made 
to make the soil productive by managing only organic wastes in ancient times, differentiated 
with the developing technology and today it is divided into groups as plastic, organic waste, 
bulky waste, glass, metal / composite, electrical / electronic product waste and medical waste. 
The first purpose of the recycling systems created today is to make researches and developments 
that will keep the efficiency of the system at the maximum level. In general, relevant studies 
have been carried out on machinery, production line or recycling method. In this study, the aim 
is to investigate human beings that have direct effects on production inputs and outputs. In this 
paper, data is collected from different regions and provinces in general of Turkey will be shared 
at what rate with the logistic regression analysis results to be effective in participation in the 
recycling system will be created the factors that determine human's living standards. A study 
conducted using easy sampling method, survey of 436 respondents was conducted over the 
internet in general in Turkey. In the relevant study, the independent variables were determined 
as age, province of residence, marital status, number of people living in the household, 
education level, occupation and monthly income level, and the dependent variable was 
determined as the application or not of the person if the relevant waste management system was 
established. In the study, the reference category which was determined as no application, the 
independent variables with the highest significance rates were observed with the age of the 
person 0.021 and marital status 0.031. Even if there is a change in the income levels of the 
participants, there is no considerable result change in signaficance rates. One of the most 
valuable findings of the study is that the education level of the persons being an associate / 
undergraduate degree increased the probability of application 1.630 times. In the related study, 
it was concluded that a study should be carried out by taking the age, marital status and 
education levels of the people living in the relevant region into consideration in order for the 
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domestic waste recycling systems to be established to have sustainable and high efficiency 
rates. 

Keywords: Recycling, Household Waste, Regression Analysis, Logistic Regression 

1. INTRODUCTION 

Waste is a set of materials that are used, likely to be harmful to the environment and is a part 
of the daily life of living things. Waste formation is historically associated with the first 
observation of living things on earth. The type of waste that occurs in these ages is biological 
waste that will be mentioned later and is in the loop as part of the ecosystem. With the settled 
life of people, wastes have come out of the ecosystem cycle and started to be collected in one 
place and the necessity of recycling has emerged here for the first time. It is seen that people 
who have settled down, first use the biological wastes for fertilization as a recycling process. 
Barles (2014), in his study on the collection of wastes, presented with the evidence that the 
domestic wastes generated in the Roman Empire in the 600s BC were collected at a certain 
point through a channel. With the emerging human needs and developing technology, the waste 
generated has started to differ. With the industrial revolution, which started in the 18th century 
and still has its effect today, the mechanization process was entered into and new types of waste 
were added to the biological wastes. Waste management was recognized at an international 
level in this time period and the first recorded initiatives related to the management of 
accumulated waste were observed at this time. 

Today, wastes are collected under two main headings as industrial waste and domestic waste. 
Jay (2010) stated in his related study that these titles should be controlled under the titles such 
as solid waste, liquid waste, gas waste, hazardous waste, radioactive waste and non-hazardous 
waste in their own subcategories. Within the scope of this study, domestic wastes were taken 
as the basis and its subcategories were determined as solid waste as plastic, organic waste, bulky 
waste, glass, metal / composite, electrical / electronic product waste and medical waste. 
Generally, domestic waste collection is covered by the municipal service. 

Considering the current worldwide epidemics and diseases, it is expected that the recycling 
systems to be established will increase protection from disasters with such dire consequences. 
At the economic level, it is inevitable that the living space related to employment, raw materials 
and energy will be created by the recycling system. Recycling systems based on household 
waste differ for each country, region, city and district. The reason for this is that the society 
living in the relevant area has different demographic and psychographic characteristics and, 
accordingly, different storage / consumption habits. Based on this, in order to establish a correct 
system, it is necessary to create a system that can be implemented by the majority with the 
people living there, otherwise the waste that is separated in accordance with the rules, which is 
the input of the system, will never be obtained in sufficient amount. The first purpose of the 
recycling systems created today is to make researches and developments that will keep the 
efficiency of the system at the maximum level. In general, relevant studies have been carried 
out on machinery, production line or recycling method. In this study, the aim is to investigate 
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human beings that have direct effects on production inputs and outputs. In this respect, Turkey 
collected data from different regions and provinces across, their participation in the recycling 
system will be created the human factor that determines the rate at which living standards have 
been shared with logistic regression analysis results are to be effective. 

2. LITERATURE RESEARCH 

The number of researches on the subject is quite high. Some studies have established supply-
demand functions, while others have aimed to find demographic factors by conducting 
empirical studies. The demographic factors here are aimed at determining the types of waste, 
and Goddard (1995) can be examined to reach a detailed study on the subject. In addition to 
these, again most research has focused on the disposal of the collected waste. Tchobanoglous 
(1977) shared stimulating information about disposal methods in his related study. On the other 
hand, most of the research has focused on inputs and outputs to increase the efficiency of the 
recycling system, and studies have been carried out to increase the efficiency of systems with 
high participation rates that have already been established in developed countries. In addition, 
the examination of the study by Bartelings and Sterner (1999) provides improving information 
on participation rate. The most important point in the participation rate for Turkey in the 
category of countries emerging / application as obvious are and held in Turkey in the quality of 
evidence for this and created systems for Gündüzalp and Trust (2016) study by can be 
examined. The biggest contribution of this review is the necessity for both central and local 
governments to act on a common ground in order for the relevant studies to be successful. 
verified that the participants in Turkey in the light of the lack of information given above about 
how to determine whether an impact on participation rates and demographic characteristics of 
this work was carried out in this direction. 

3. MATERIAL & METHOD 

In this study, in which participation in the recycling system to be established on domestic wastes 
was investigated, the convenience sampling method, one of the non-probabilistic sampling 
methods, was used to collect data. An online survey was conducted with 436 people. In the 
questionnaire questions, the age of the person, the province he lives in, his marital status, the 
number of people living in his household, educational status, occupation, income level, and the 
information about the application / non-implementation of the project to be built on the 
recycling of household waste were asked. 

Examining whether or not people participate in a recycling system on the aforementioned 
subject can be determined by a function with a dual result. It was concluded that the most 
suitable method for this would be logistic regression application. This method, which is 
generally used to investigate individual characteristics, consists of a group of independent 
variables and a dependent variable pair. The formulation is based on the model stated by 
Sperandei (2014). 
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log �
𝜋𝜋

1 − 𝜋𝜋
� =  β0  +  β1X1  +  β2X2 + . . . +βmXm                                                      (1) 

In this formulation, π symbolizes probability of occurrence, β regression coefficient and X 
independent variable. In order to establish an effective model, Peng et al. (2002), analysis was 
carried out based on a comprehensive model evaluation, determination of personal predictors 
as a result of statistical tests, examination of the degree of compatibility and control of the test 
result. Then, Hosmer – Lemeshow test was applied to see the compatibility of the data and the 
model. For this test result, it is recommended to examine the study conducted by Hosmer and 
Lemeshow (2000). 

4. FINDINGS  

The distribution of the demographic data of the 436 people surveyed is presented in Table 1. 
As can be seen from this table, the demographic characteristics with the highest frequency in 
percentage are 35.6% of 2501-5000 TL, 35.3% of between the ages of 31-40, with 4 people 
living in their households with 33%, married 63.1%. and 64.2% of associate / undergraduate 
graduates. 

Table 1. Distribution of demographic information of the participants 

Income Level Frequency Ratio 
(%)  

Number of 
people lived in 

same place 
Frequency Ratio 

(%) 

0 - 2500 TL 78 17,9%  1 35 8,0% 

2501 - 5000 TL 155 35,6%  2 62 14,2% 

5001 - 7500 TL 150 34,4%  3 125 28,7% 

7501 TL and up 53 12,2%  4 144 33,0% 

 436   5 53 12,2% 

    6 12 2,8% 

Age  Frequency Ratio 
(%)  7 2 0,5% 

19-30 118 27,1%  8 1 0,2% 

31-40 154 35,3%  9 2 0,5% 

41-50 115 26,4%   436  

51-60 38 8,7%     

61-71 11 2,5%  Education 
Level Frequency Ratio 

(%) 
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 436   Primary Sch. 12 2,8% 

    Middle Sch. 10 2,3% 

Marital Status Frequency Ratio 
(%)  High Sch. 55 12,6% 

Single 161 36,9%  Associate / 
Degree 280 64,2% 

Married 275 63,1%  Master  79 18,1% 

 436    436  

In this study, whose reference category was determined as "non-application", it was determined 
that a medium-congruent model was obtained with a Cox value of 18% and a Nagelkerke value 
of 33%. According to the Hosmer-Lemeshow test, its statistical significance was achieved with 
89%, considering the significance value greater than 5%, and it has 8 degrees of freedom. The 
degree of freedom numerically indicates how much freedom of change is the number of values 
used in the exact calculation of a statistic in statistics. In the model created, the correct 
classification rate was again calculated as 89%. Relevant information is listed below in 
summary. 

 

Model Summary 

 

Step 
-2 Log 
likelihood 

Cox & Snell 
R Square 

Nagelkerke 
R Square 

1 253,039a ,184 ,339 

 

While the general significance of the created model was determined, it was found that the 
income level and profession were insignificant with p values greater than 0.05. In addition, age, 
educational status and the number of people living in the household showed that they were 
significant in the model with p values less than 0.05. Age with 0.021 and marital status with 
0.031 were the most significant. The fact that the educational status of the participant is an 
associate / undergraduate degree increases their saying “I apply” 1.63 times. This is followed 
by the fact that individuals have a civil servant profession with 1.38. 

5. CONCLUSION 

Of a system's efficiency will be installed on the recycling of household waste, engineering and 
economic perspective outside Taking social foundations of the sciences and the most decisive 

Hosmer and Lemeshow Test 

 

Step 
Chi-
square df Sig. 

1 ,922 8 ,899 
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parameter which people explored the survey via the internet in Turkey in this study, the rate of 
participation was made. The answers to the questionnaire questions including the demographic 
characteristics of the individuals were examined by logistic regression analysis, and considering 
the possibility of increasing the education level of individuals by 1.63 times and considering 
their marital status and professions, for the systems to be established in the future, the first input, 
the separated solid waste, It has been concluded that it will be obtained with. Apart from these 
features, it has been observed with a significance of 0.021 that the amount of solid waste 
provided for the recycling system will increase considerably with age-appropriate training. As 
a result of the related study, it was concluded that human analysis should be included in systems 
in addition to technical analysis. 
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ÖZET 

Çağlar boyunca bulunduğu dönemin koşullarına göre kimlik, buna bağlı olarak mecra 
değişiklikleri yaşamış olan reklam; 21. yüzyılın internet gerçeğine de kayıtsız kalamamıştır. 
Yeni medya; reklam sektörü için yeni bir vaha olmuş, içinde barındırdığı milyarlarca 
kullanıcıyla cezbedici bir mecra olarak sektörün dikkatini çekmiştir. İnternet ve Web 2.0 
teknolojileriyle birlikte reklamcılık yepyeni bir mecra daha kazanmış, bununla birlikte internet 
reklamcılığı doğmuştur. ‘Banner’ ve ‘rich medya’ tipindeki reklamlar gibi birçok reklam 
tekniği, hayatımıza internet reklamcılığı aracılığıyla girmiştir. Web 2.0 teknolojisinin insan 
hayatına soktuğu yeniliklerden birisi de ‘viral’ (virütik) pazarlamadır. ‘Viral pazarlama’; kurum 
tarafından maksatlı olarak yayılan bir mesajın, kişiler tarafından birbirleriyle iletişim kurmak 
suretiyle dolaşımda tutulmasıdır. Sanal ortamda dolaşıma giren mesajların yayılımı konusunda 
sosyal medya hesapları kullanan tüketiciler, üretim ve dağıtım sürecinde aktör konumundadır. 
‘Viral pazarlama’nın yöntemlerinden olan ‘viral reklam’ tekniği, bu durumdan yararlanmayı 
hedefleyen bir tekniktir ve dijital ortamda gezinen tüketicilerin, beğendikleri 
videoları/mesajları paylaşma eğiliminden beslenmektedir. Dijital reklamcılığın etkili 
silahlarından biri olan ‘viral reklam’ların; sosyal medya yoluyla virüs gibi yayılması, 
geleneksel reklam formatında olmaması, markaları örtük bir biçimde vermesi, tüketicilerin 
dolaşıma soktukları videonun bir reklam videosu olduğunun farkına varmaması etik açıdan 
sorgulanmasını gerekli kılmaktadır.   

Çalışmada; reklam, dijital reklam, viral pazarlama, viral reklam, etik konuları ele alınıp viral 
reklamların tüketici perspektifinden etik açıdan irdelenmesi amaçlanmıştır. Kuramsal çerçeve 
verildikten sonra, Dünya’dan ve Türkiye’den bazı uygulama örnekleri paylaşılmıştır. En çok 
tıklanan viral reklam videoları arasında yer almaları sebebiyle Türkiye’den Türk Hava Yolları 
‘İnanılmaz Evlenme Teklifi’ ve Garanti Bankası ‘Kolay Taşın’, Dünya’dan Pepsi Max ‘Test 
Drive’ ve Evian ‘Baby & Me’ viralleri örneklem olarak belirlenmiş; odak grup görüşmeleri 
yoluyla gerçekleştirilen araştırmada, oluşturulan 4 homojen gruba örneklem dâhilindeki viral 
reklam videoları izlettirilip 11 soru yöneltilmiştir ve bunlara ilişkin değerlendirmeleri analiz 
edilmiştir. Yabancı menşeli videolara göre Türkiye menşeli videoların etik açıdan daha sorunlu 
olduğu sonucuna ulaşılmış, bu mecrayla ilgili etik düzenleme ve yaptırımlara daha köklü 
çözümler bulunması gerektiği ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Dijital Reklam, Viral Pazarlama, Viral Reklam, Etik. 
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ABSTRACT 

According to the conditions of the period during the ages, the advertisement which has changed 
the identity and accordingly the media could not remain unresponsive against the internet reality 
of 21. Century. New media; has become a new oasis for the advertising industry, attracting the 
attention of the industry as an attractive medium with billions of users. Along with the Internet 
and Web 2.0 technologies, advertising has gained a whole new medium, along with internet 
advertising. Many advertising techniques, such as 'banner' and 'rich media' type advertisements, 
have entered our life through internet advertising. One of the innovations that Web 2.0 
technology brings to human life is 'viral' marketing. 'Viral marketing' is a message that is 
intended by the institution to be circulated by communicating with each other by persons. 
Consumers who use social media accounts on the propagation of virtual media messages are 
actors in the production and distribution process. The 'viral advertising' technique, a method of 
viral marketing, is a technique that aims to exploit this situation and is fed by consumers' 
tendency to share their favorite videos / messages in the digital environment. The fact that 'viral 
advertising' which is one of the effective weapons of digital advertising spreads like a virus 
through social media, that it is not in traditional advertising format, that it displays the brands 
under cover and that the consumers are not aware that the videos they upload to social media 
are advertising videos, makes it necessary to bre ethically questioned.  

The study aimed to handle advertising, digital advertising, viral marketing, viral advertising, 
ethical issues and to examine viral advertisements from a consumer perspective in terms of 
ethics. After giving a theoretical framework, some application examples from the world and 
Turkey were shared. As the sample of the study for Turkey case, Turkish Airlines ‘İnanılmaz 
Evlenme Teklifi’ and Garanti Bankası ‘Kolay Taşın’, and for the viral advertisement video 
samples broadcast from the world Pepsi Max ‘Test Drive’ and Evian ‘Baby & Me’ were 
selected since they were among the top rated viral advertisement videos. Focus group interviews 
were carried out by directing 11 questions to 4 homogeneous group participants by whom the 
selected viral advertisement videos were watched. The responses of the participants were 
analyzed. It was concluded that videos of Turkish origin are ethically more problematic 
compared to videos of foreign origin. Accordingly it was concluded that more rooted solutions 
should be found related with ethical legislations and enforcements about this type of media.  

Keywords: New Media, Digital Advertising, Viral Marketing, Viral Advertising, Ethics. 
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ÖZET 

Küreselleşmenin ve kitle üretiminin hızlanmasıyla artan ve çılgın boyutlara ulaşan tüketim 
faaliyetleri, bireyleri tükettikleri her şeye imaj ve statü yükler hale getirmiştir. Bireylerin 
zamanla değişen alışkanlıklarına paralel olarak, mekânlar ve tasarımları da değişime uğramıştır. 
Tüketiciler için sosyal tüketim alanları haline dönüşen mekânlar, kimlik ve statü kazanma 
yerlerine dönüşüp araç haline gelmiştir. Tüketim metasına dönüşen mekânlarda, estetik ve 
konfor anlayışı da değişime uğramıştır. Bir anlam üretim işlevi gören mekân ve mekânsal 
düzenlemeler, yaratılmak ve yansıtılmak istenilen kimliklerin ve imajların dışa vurulmasında 
etkili bir araç konumundadır. Medya mecralarında üretilen ürünlerle tüketicinin zihninde 
oluşturulan ve onların yaşam pratiklerini yönlendiren kodlar, gündelik yaşamı estetize etmekte 
ve yaşam alanında yer alan her şeyi olduğu gibi mekânı da metaya dönüştürmektedir. 
Tüketiciler, mekânlara kodlar yükleyerek mekân kültürünü oluşturmakta ve mekânları gündelik 
yaşamlarının içindeki metaların arasına dâhil etmektedirler. Tüketicilerin yüklediği kodların 
haricinde, mekânların kendi kodları da bulunur. Bunlar; mekânın algılanmasını etkileyen renk, 
malzeme, biçim, aydınlatma ve dokudur. Bir anlam üretim işlevi gören bu kodların tamamına 
maruz kalan tüketici, öncelikle mekânı duyumsal daha sonra da zihinsel olarak algılar. 
Tüketicinin zihninde mekâna dair bir dil oluşur, oluşan mekân dili tüketicinin davranışlarının 
etkileyip yönlendirir. 

Tüketilen mekânların arasında bulunan, en önemli haklardan biri olan sağlık hakkını 
tüketicilere sunmak gibi işlevi ve sorumluluğu olan hastanelerde de, mekân tasarımı aracılığıyla 
tüketicilerin zihninde anlam üretiminin gerçekleşmesinin sağlandığı, sağlığın 
metalaştırılmasına aracılık edildiği gözlemlenmektedir. Medya ortamlarından ve gündelik 
yaşamdaki her alandan zihnine iletilen kodlar ve oluşturulan algılarla hastaneye gelen tüketici; 
mekâna girdiğinde mekân düzenlemesi aracılığıyla kendisine iletilen kodları duyumsal süreçten 
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geçirmekte, içinde bulunduğu sosyal sınıf, aile ve kültür yapısının etkisiyle zihinsel süreçte 
kodların anlamlarını üretip mekâna dair bir bilinç ve kod oluşturmaktadır. Zihninde oluşturulan 
bu mekânsal bilinç ve kod, sonraki aşamada yerini mekân diline bırakmaktadır. Oysaki birincil 
görevleri kamu sağlığını korumak, sağlık iletişimi çerçevesinde sağlığın geliştirilmesini ve 
hastalıkların önlenmesini sağlamak ve her adım sağlık hizmetinde tüketicinin hakkı olan sağlık 
hakkını tüketiciye vermek olan hastanelerin, sağlık iletişiminden çok sağlıkta iletişimi birinci 
sıraya koydukları gözlemlenmektedir. Bu perspektiften bakıldığında, hastanelerin mekân 
tasarımlarıyla sağlığın metalaştırılmasına, tüketim nesnesine dönüştürülmesine katkı 
sağladıkları dikkat çekmekte, bu durum da konuyu incelemeye değer kılmaktadır.  

Bu çalışma, hastanelerin iç mekân tasarım öğelerinin hastaneyi kullanan tüketicilerin zihninde 
oluşturduğu algı ve davranışlarına etkisini belirlemek amacındadır. Buradan hareketle mekân 
kavramı, mekânın algılanması ve dili aktarılıp tüketimle ilişkisi, davranışları nasıl 
yönlendirdiği, sağlık iletişimi ve mekân tasarımı ilişkisi, sağlığın tüketim nesnesine 
dönüştürülmesinde mekân tasarımının rolü kavramsal çerçevede verilmiştir. Araştırmanın 
örneklemini, Adana ilinde bulunan bir özel ve bir kamu hastanesi oluşturmaktadır. İç mekân 
tasarım öğeleri fotoğraflanan her iki hastanenin 50’şer kullanıcısı olmak üzere toplamda 100 
hastane kullanıcısı rastgele yöntemle seçilmiştir. 30 günlük bir zaman aralığında yüz yüze anket 
yöntemiyle, hastanelerin mekân görsellerinin yer aldığı ve her birinin şıklarında bireylerde 
belirli duygulara işaret eden Carol Person’un 12 arketipinin yerleştirildiği 37 soru yöneltilmiş 
ve ölçüm gerçekleştirilmiştir. Kullanılan görseller ve arketipler aracılığıyla gerçekleştirilen 
araştırmada, mekâna dair bireylerin nasıl bir algıya sahip olduğu niceliksel ve niteliksel olarak 
değerlendirilmiştir. Sağlığın tüketim nesnesine dönüşmesinde ve hastanelerin tüketim mekânı 
olarak konumlandırılmasında iç mekân tasarım öğelerinin etkinliğini ölçmeye çalışan 
araştırmada, özel hastanenin bu konuda daha etkili rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar 
Kelimeler: Mekân, Hastane, Sağlığın Metalaşması, Mekân Tasarımı, Arketip. 

ABSTRACT 

Consumption activities, which increase and reach crazy dimensions with the acceleration of 
globalization and mass production, have made individuals load images and status on everything 
they consume. In parallel with the habits of individuals that change over time, places and 
designs have also changed. Places, which have become social consumption areas for 
consumers, have turned into places to gain identity and status and become a medium. The sense 
of aesthetics and comfort has also changed in places that have turned into consumption 
commodities. The places and spatial designs, which functions to generate meaning, are effective 
mediums in reflecting the identities and images which are desired to be created and delivered. 
The codes created in the minds of the consumers with the products produced in the media 
channels and directing their life practices aesthetize the daily life and turn the space into a 
commodity as well as everything in the living space. Consumers create place cultures by 
attributing meanings to them and include places among commodities in their daily lives. Apart 
from the meanings imposed by consumers, places also have their own codes. These are the 
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color, material, shape, lighting and texture that affect the perception of the place. In a sense, the 
consumer, who is exposed to all of these codes that serve as a production function, first 
perceives the place sensuously and then mentally. A language about place is formed in the mind 
of the consumer, and that created language affects and directs the behavior of the consumer.  

In hospitals, which are among the places consumed and have a function and responsibility such 
as providing the right to health, one of the most important rights, to consumers, it is observed 
that the production of meaning in the minds of the consumers is ensured through design, and 
the commodification of health is mediated. The consumer, who comes to the hospital with the 
codes and perceptions that are transmitted to his mind from the media and every field in daily 
life, passes the codes transmitted to him through the place arrangement and the sensory process. 
When he enters the place, and with the effect of the social class, family and cultural structure 
he is in, he produces the meanings of the codes in the mental process and develops a 
consciousness and code about the place. This spatial consciousness and code created in the 
mind leaves its place to the spatial language in the next stage. However, it is observed that 
hospitals, whose primary duties are to protect public health, to ensure the development of health 
and prevent diseases within the framework of health communication and to give the consumer 
the right to health that is always the right of the consumer in healthcare, put health 
communication first rather than communication in health. From this perspective, it is 
noteworthy that hospitals contribute to the commodification of health and the transformation of 
it into an object of consumption through their designs, and this makes the subject worth 
examining. 

This study aims to determine the effects of the interior design elements of hospitals on the 
perceptions and behaviors of patients. From this point of view, the concept of the place, the 
perception of the place and the relationship of the language conveyed to consumption, how it 
guides behavior, the relationship between health communication and space design, and the role 
of space design in transforming health into an object of consumption are given in the conceptual 
framework. The sample of the study consists of a private and a public hospital in Adana. A total 
of 100 patients, including 50 patients from both hospitals whose interior design elements were 
photographed, were randomly selected. 37 questions were posed with face-to-face 
questionnaire method in a 30-day period, including images of the hospitals and 12 archetypes 
of Carol Pearson, each of which indicates certain emotions in individuals, and measurements 
were made. In the research carried out through visuals and archetypes, the perception of the 
individuals regarding the hospital was evaluated quantitatively and qualitatively. In the study, 
which tried to measure the effectiveness of interior design elements in transforming health into 
consumption objects and positioning hospitals as consumption places, it was concluded that the 
private hospital played a more effective role in this regard. 

Keywords: Place, Hospital, Commodification of Health, Spatial Design, Archetype. 
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1. GİRİŞ 

Sanayi devrimiyle beraber değişen üretim ve yaşam biçimleri, bireylerin ve toplumların da 
yapılanmasını dönüştürüp değiştirmiştir. Kapitalizm, fordizm, taylorizm, liberalizm, neo-
liberalizm derken bireylerin yaşamı ve gündelik yaşam pratikleri köklü bir değişime uğramış 
ve uğratılmıştır. Kitlesel olarak üretilen meta ve hizmetlerin hem emekçisi hem de tüketicisi 
olan birey, yaşamın içinde kendini konumlandırma çabasına girmiş ve yolunu kaybetmiştir. 
Üretim sürecinde emeği bulunan birey, tüketici konumunda kendi emeğiyle üretilen metalara 
yabancılaşmış ve yalnızlaşmıştır. Sonsuz bir meta yığının içinde mevcudiyetini sürdürmeye 
çabalayan birey, ihtiyaç arzu çelişkisiyle kendini kaybetmiş ve tükettiği her şeye imaj ve statü 
yükler hale gelmiştir. Bireylerin değişen ve dönüşen alışkanlıklarına ve yaşam biçimlerine 
paralel olarak, mekânlar ve mekân tasarımları da değişime uğramıştır. Postmodern kentlerdeki 
mekânlar, imajları ve statüleri olan tüketilebilir mekânlar halini almıştır. Kent içerisinde 
bulunan bütün mekânlar (hastane, okul, alışveriş merkezi vs.), tüketime hizmet etmekte ve 
tüketimin artmasına katkı sağlamaktadır. Tüketiciler için sosyal tüketim alanları haline dönüşen 
mekânlar, kimlik ve statü kazanma yerlerine dönüşüp  araç haline gelmiştir. Tüketim metasına 
dönüşen mekânlarda, estetik ve konfor anlayışı da değişime uğramış ve kullanıcılara bu anlayış 
çerçevesinde oluşturulan dille sunulmaya başlanmışlardır. Bir anlam üretim işlevi gören mekân 
ve mekânsal düzenlemeler, yaratılmak ve yansıtılmak istenilen kimliklerin ve imajların dışa 
vurulmasında etkili bir araç konumundadır. Oluşturulmak ve yansıtılmak istenen kimliklerin ve 
imajların dışa vurulmasında etkili olan estetize edilmiş mekânlar, yaşam tarzlarını tüketmede 
anahtar rol oynadığından meta haline dönüşmüşlerdir.  

“Yeni tüketim mekânları, zaman ve mekân kavramlarının bilinen yapısında ve 
anlamlarında devrimci bir dönüşüm yaratmıştır. Birbirine geçme, sınırların 
bulanıklaşması, farklılıkların birbirine geçmesi olarak ifade edilebilecek bu 
dönüşümlerin mimarlık bağlamındaki temsilcileri olan tüketim mekânları, coğrafi 
sınırların yok olduğu, dolayısıyla aidiyet duygusu yerine, bir yere ait olmama/her yere 
ait olma duygusu veren, bağlamından kopuk küresel ortamlardır” (Akbalık, 2004, s.35-
36). 

Tüketiciler, mekânlara kodlar yükleyerek mekân kültürünü oluşturmakta ve mekânları gündelik 
yaşamlarının içindeki metaların arasına dâhil etmektedirler. Tüketicilerin yüklediği kodların 
haricinde, mekânların kendi kodları da bulunmaktadır. Bu kodlar mekânın algılanmasını 
etkileyen renk, malzeme, biçim, aydınlatma ve dokudur. Bu faktörlerle bir bütün halinde 
karşılaşan kullanıcı, öncelikle mekânı duyumsal olarak daha sonra da zihinsel olarak algılar. 
Bu sayede, kullanıcının zihninde mekâna ait bir dil oluşmaktadır. Mekânın dili, kullanıcının 
davranışlarını etkiler ve yönlendirir. Mekânı algılamada duyu organlarımız önemli bir işleve 
sahiptir. Mekânın algılanmasını sağlayan faktörler, duyu organları aracılığıyla algılanır ve 
etkinlik kazanır. Altan, mekânın algılanmasında duyu organlarının etkisinin birinci sırada 
görme, ikinci sırada dokunma ve daha sonra işitme ve koku almanın etkili olduğunu saptamıştır 
(Altan, 1993, s.83). Tüketici, mekânı algıladıktan sonra davranış ve tutum gerçekleştirecektir. 
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Davranış ve tutumu gerçekleştirirken, zihinsel süreçle kişiliği, değerleri, yaşam biçimi, 
bulunduğu sosyal sınıf ve kültür de büyük ölçüde belirleyici olmaktadır. Psikolojik ve sosyo-
kültürel faktörler, tüketicilerin satın alma öncesi ve satın alma aşamasındaki karar süreçlerinde 
etkili olmakta ve tüketicinin tercihinin yönünü belirlemektedirler. Bunların etkisiyle tüketici, 
satın alacağı ürün karşısında beyninde bir kod oluşturur. Tüketicinin beyninde oluşan bu kod, 
o sırada tüketicinin ne olmak istediği ve ne olmayı amaçladığı sorularından doğmaktadır. Bu 
kodlar, kimi zaman televizyon kimi zaman reklam aracılığıyla tüketicilere sunulur. Tüketim 
kültürünün gelişmesinde büyük bir etkiye sahip olan gündelik yaşamın estetikleşmesi medya 
ve medya ürünleriyle sağlanır. Mekânı tüketen tüketiciler, beyinlerinde oluşan kodlarla 
mekânın dilini oluşturmaktadırlar. Medya aracılığıyla sunulan iletilerle, tüketicilerin alt 
beyinlerinde oluşturdukları kodlar şekillenmektedir. Anlamlandırma işlevi zihinsel süreçte 
tamamlanmış olan kodlarla mekâna yönelen tüketicilerin, aynı tepkiyi vermeleri ve ortak bir 
mekân diline sahip olmaları istenmektedir.  

Kitle iletişim araçlarının etkisiyle tüketim nesnesine dönüşen önemli bir alan da sağlıktır. 
Sağlık, tüketicilerin statü elde etmek ve imaj oluşturmak için tükettikleri bir metaya dönüşmüş 
durumdadır. Yaşam tıplaştırılarak ve medikal hizmet talebine dönüştürülerek tüketim nesnesi 
halini almıştır (Atilla & İşler, 2012, s.221). Televizyonlarda sabah kuşağında yayınlanan sağlık 
programları, gazeteler ve dergilerdeki sağlık haberleri ve yazılarıyla tüketicilere sürekli bir 
sağlık enformasyonu iletilmekte ve sağlık pazarlanabilir bir hizmete dönüştürülmektedir. Kitle 
iletişim araçlarıyla sağlıklı olma kültürü yaratılmakta ve tüketicilerin yaratılan kültür 
çerçevesinde gündelik yaşam pratiklerini yönlendirmeleri beklenmektedir. Sağlıkla ilgili 
enformasyonu medya ortamlarından alan tüketici, beyninde dezenformasyona uğramış bir 
sağlık koduyla sağlığı da tüketmeye yönelmektedir. Sağlıklı olma kültürünü tüketicilerin 
zihninde oluşturan ve dönüştüren medya, tüm tüketicilerin taleplerini bu doğrultuda 
yönlendirebilmektedir. Bütün tüketicilerin aynı konuda düşünmesini, eyleme geçmesini ve aynı 
şeyleri kullanmasını sağlayan medya, tüketicilerde sağlıklı olma kültürünü istediği şekilde 
yapılandırarak bireyi de tıplaştırmaktadır.  

Yaşamı ve kendisi tıplaştırılan birey, kendini tüketilen bir başka mekânın yani hastanenin içinde 
bulmaktadır. Beyninde oluşturulan bir kodla mekâna yönelen tüketici, belirlenmiş talep ve 
beklentiler doğrultusunda harekete geçmektedir. Hem medyadan kendisine iletilen kodlar hem 
de hastaneye girdiğinde duyu organlarıyla algıladığı mekânı, duyumsal süreçten geçirmektedir. 
Mekânın algılanmasında etkili olan faktörler de (renk, doku, malzeme, biçim, aydınlatma) 
duyumsal sürecin bir parçasını oluşturmaktadır. Duyumsal süreci tamamlayan tüketici, 
bulunduğu sosyal sınıf, grup, aile ve kültürle zihinsel bir sürece girmektedir. Bu süreci de 
tamamlayan tüketicinin zihninde mekâna dair bir bilinç veya kod oluşmaktadır. Bu mekânsal 
bilinç ve kod, yerini mekânın diline bırakmaktadır.  

Algılama sürecinde önemli bir işlev gören mekân ve mekân tasarımı, günümüzde daha da 
önemli bir hal almıştır. Bu algı kimi zaman televizyondan iletilen enformasyonla, kimi zaman 
reklamlarla oluşturulmaktadır. Sağlığın tüketim nesnesine ve hizmetine dönüşmesini sağlayan 
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medya ürünleri, algıyı etkileyip zihinlerde mekâna ait bir dil oluşmasına neden olmaktadır. Bu 
mekânlardan biri de hastanelerdir. Tüketilen mekânların arasında bulunan, en önemli haklardan 
biri olan sağlık hakkını tüketicilere sunmak gibi işlevleri ve sorumlulukları bulunan 
hastanelerde de, mekân tasarımı aracılığıyla tüketicilerin zihninde anlam üretiminin 
gerçekleşmesinin sağlandığı, sağlığın metalaştırılmasına aracılık edildiği gözlemlenmektedir. 
Bu perspektiften bakıldığında, hastanelerin mekân tasarımlarıyla sağlığın metalaştırılmasına, 
tüketim nesnesine dönüştürülmesine katkı sağladıkları dikkat çekmekte, bu durum da konuyu 
incelemeye değer kılmaktadır.  

Bu çalışma, hastanelerin iç mekân tasarım öğelerinin hastaneyi kullanan tüketicilerin zihninde 
oluşturduğu algı ve davranışlarına etkisini belirlemek amacındadır. Buradan hareketle mekân 
kavramı, mekânın algılanması ve dili aktarılıp tüketimle ilişkisi, davranışları nasıl 
yönlendirdiği, sağlık iletişimi ve mekân tasarımı ilişkisi, sağlığın tüketim nesnesine 
dönüştürülmesinde mekân tasarımının rolü kavramsal çerçevede verilmiştir. Araştırmanın 
örneklemini, Adana ilinde bulunan bir özel ve bir kamu hastanesi oluşturmaktadır. İç mekân 
tasarım öğeleri fotoğraflanan her iki hastanenin 50’şer kullanıcısı olmak üzere toplamda 100 
hastane kullanıcısı rastgele yöntemle seçilmiştir. 30 günlük bir zaman aralığında yüz yüze anket 
yöntemiyle, hastanelerin mekân görsellerinin yer aldığı ve her birinin şıklarında bireylerde 
belirli duygulara işaret eden Carol Person’un 12 arketipinin yerleştirildiği 37 soru yöneltilmiş 
ve ölçüm gerçekleştirilmiştir. Kullanılan görseller ve arketipler aracılığıyla gerçekleştirilen 
araştırmada, mekâna dair bireylerin nasıl bir algıya sahip olduğu niceliksel ve niteliksel olarak 
değerlendirilmiştir.  

2. MEKÂN KAVRAMI VE ALGILANMASI 

Mekân; geçmişten günümüze kadar insan yaşamı boyunca var olan, yaşamın döngüsüyle 
birlikte şekil değiştiren bir kavramdır. Geçmişte inşa edilen ve oluşturulan mekânlarla, 
günümüzdeki mekânlar arasında çok büyük farklılıklar gözlemlenmektedir. Barınma amaçlı 
kurulan ilk mekânlar, günümüzde yerini konfor ve estetiğe bırakmıştır. Mekân kavramının 
genişliği, tanımına da yansımıştır. Türk Dil Kurumu (TDK) mekânı “birinci olarak yer, 
bulunulan yer; ikinci olarak da ev ve yurttur” şeklinde tanımlamıştır (www.sozluk.gov). 
“Mekân düşeyde ve yatayda, farklı formlar ve oluşumlarıyla yerin tanımlı hale gelmesidir” 
(Gemici, 2007, s.3). Buradaki tanımlı kelimesi oldukça önem taşımaktadır. “Çünkü bir mekânın 
mekân olabilmesi için, öncelikle tanımlı olması gerekmektedir” (Gemici, 2007, s.3). Mekânı, 
tanımlı hale getirip algılarımız ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda dönüştürürüz.  

Mekân; geçmişten günümüze köklü değişimler geçiren, insan davranışlarını büyük ölçüde 
etkileyen ve değiştiren, insan zihnindeki kodlamalarla belirgin hale gelen, sınırları olan tanımlı 
bir boşluktur. Mekân insan davranışlarını büyük ölçüde etkilemiş,  insanlar da mekânı 
zamanının koşullarına ve olanaklarına göre şekillendirmişlerdir. Yani mekân ve insan, sürekli 
etkileşim halindedir ve birbirlerini sürekli etkilemektedirler. İnsan, yaşamı boyunca mekânla 
sürekli iç içe ve etkileşim halinde olmuştur. Bu ilişkinin böyle olmasının en önemli nedeni, 
insan ihtiyaçlarını gerçekleştirebilmenin en temel koşulunun, mekân olmasıdır (Gemici, 2007, 
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s.147). Mekânı tanımlarken fiziksel özelliklerine göre de sınıflandırırız. Mimarlığın temel 
konusu olan mekân kavramı “insan algılaması ve mekânın sınırlanmasına bağlı olup, sınırlayıcı 
öğelerin farklılığına göre, doğal, yapay ve karma…” (Altan, 1993, s.75) olarak 
kullanılmaktadır. Gökyüzü, ağaçlar, bulutlar ve deniz doğal mekânlardır. İnsanların tasarladığı 
ve sınırları tasarlayanlar tarafından belirlenen mekânlar ise mimari mekânlardır. Mimari 
mekânlar; duvarlar, tavanlar, döşemeler, kolonlardır (Altan, 1993, s.79). 

Öncü ve Weyland ‘Küreselleşen Kentlerde Yaşam Alanı ve Toplumsal Kimlik Mücadeleleri’ 
başlıklı eserlerinde; fiziki mekânın sembolik anlamlardan yoksun boş bir mekân olmadığını, 
mekânın ancak kültürel gözlüklerle okunabildiğini öne sürmüşlerdir (Öncü & Weyland, 2007, 
s.31). Burada, insan-mekân etkileşimi bir kez daha ortaya konulmuştur. Mekân insanların 
yaşam tarzlarını, kültürlerini, konuşmalarını, giydiklerini etkilerken; bir taraftan da insanlar 
mekânı aynı ölçüde değiştirmişler ve dönüştürmüşlerdir. Mekânı ‘arayüz’ olarak değerlendiren 
Turgay; mekânın boş ve hareketsiz bir kutu ya da insanların anılarını canlandıran ve bellekte 
tutmaya yarayan bir kavram olmadığını, daha işlevsel ve kapsamlı bir kavram olduğunu öne 
sürmüştür (Turgay, 2013, s.3). Gerçekten de mekân, yaşamımızın tam merkezinde 
bulunmaktadır. Mekân sayesinde deneyimlerimizi aktarmakta, yaşam tarzlarımızı oluşturmakta 
ve bununla birlikte kültürümüzü şekillendirmekteyiz. Bu da mekânın, günün koşullarına göre 
değişebileceğinin ve değiştiğinin göstergesidir. “Mekân insanın insanla, insanın nesneyle olan 
aralıklarının, uzaklıklarının ve ilişkilerinin üç boyutlu anlatımıdır” (Erdönmez & Akı, 2005, 
s.69). 

Erdönmez ve Akı’ya göre mekân, insan davranışına yön veren bazı özelliklere sahiptir. Bunlar; 
“merkezilik, yakınlık, erişebilirlik, yönlendiricilik, süreklilik, sağlayıcılık, birleştiricilik ve 
ayırıcılıktır” (Erdönmez & Akı, 2005, s.71). Bu özellikler davranışa yön vererek, mekânın 
algılanmasına katkıda bulunurlar. Aynı zamanda, mekânın bütünsel etkisi üzerinde de etkileri 
büyüktür. Kurtar; mekânın boş bir mekân tasarımı olmasından çok, bedenin deneyimleri ve 
pratikleri sonucunda ve bunların yanında mekânı beş duyu organımızla algıladığımızı, sonuçta 
da mekânın en az insana bedeni kadar yakın olduğunu vurgulamaktadır (Kurtar, 2012, s.355). 

Mekân, zamanın ötesinde bir kavram olup deneyimlerimizi, geçmiş yaşantılarımızı onun 
sayesinde sağlamlaştırdığımızın bir göstergesidir. Mekân bu kavramlar ışığında 
düşünüldüğünde,  zaman içinde dönüşürken geçmişteki halinden farklılaşarak, barındırdığı 
kavramlar da çeşitlilik göstermekte ve değişime uğramaktadır. Mekânın geçmişten günümüze 
geçirdiği en büyük değişim, tasarım ve konfor anlayışıdır. Mekânı tasarlayanların amacı, 
kullanıcılarının rahat edebilecekleri ve görsel açıdan günümüz tüketim toplumunun estetik 
anlayışına uygun mekânlar yaratmaktır. Bununun için de donatı elemanlarından ve renk, doku, 
malzeme, biçim gibi algıyı etkileyen tasarım öğelerinden faydalanırlar. Algı, “çevrenin, 
insanların, nesnelerin, kokuların, seslerin, hareketlerin, tatların ve renklerin gözlemlenmesiyle 
ilgilidir” (Odabaşı & Barış, 2013, s.128). 

Algı, iki süreçte gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki duyumsal süreç, ikincisiyse zihinsel süreçtir. 
Birey duyumsal süreçte, duyu organlarıyla çevreyi algılar ve yorumlar. Zihinsel süreçse, 
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duyumsal sürece ek olarak geçmiş deneyimlerimiz, yaşantılarımız ve beynimizde 
yorumladığımız ve algıladığımız bir süreçtir.  

“Mekânın algılanması sırasında, duyumsal süreç mekânla ilk kez karşılaştığımızda veya 
kısa süreli mekânsal deneyimler sırasında gerçekleşir. Mekânsal öğelerden uyarıları ve 
fizyolojik verileri içerir. Zihinsel süreç mekânsal algının ikinci sürecidir ve kişinin 
mekâna dair hatırında kalan bilgilerle mekânı tekrar tekrar yaşamasını içerir” (Güç, 
2013, s.147). 

Mekânın algılama süreçlerinden olan duyumsal süreçte, duyu organları baş aktör görevindedir. 
Birey; mekânı görme, duyma, işitme, dokunma ve koku duyularıyla algılar. Bu duyulardan en 
önemlisi gözdür. Bu nedenle görsel algı, mekânı algılamada önemli bir faktördür. Diğer duyu 
organlarının da mekânı algılamada etkisi büyüktür. Estetik bir algılamanın gerçekleşmesi için 
bütünsel bir algılama gereklidir. İşitme, mekâna derinlik kazandırır, koku önceden 
bulunduğumuz mekânları hatırlamada yardımcı olur, dokunma mekânın yüzeylerinin sertlik ve 
yumuşaklığına bakılarak mekânın genişliğini ya da darlığını kavramamızda etkilidir (Altan, 
1993, s.84). Birey, bu süreçten geçtikten sonra zihinsel bir sürece geçip bu etkilerin üstüne 
deneyimlerini de ekleyerek, mekâna dair bir algı oluşturur. Bu algı, kişiden kişiye 
değişebilmektedir.  

Duyu organlarının işittiği, tattığı, kokladığı ve dokunduğuyla algı mekanizması uyarılır. Bu 
bileşenlerin birbirleriyle zihinde kurduğu ilişkilerin anlamlı bütünlüğüyle mekân algılanır 
(Gezer, 2012, s.10). Algılama sürecinde önemli bir işlevi bulunan duyu organları, mekânların 
ve mekân tasarımlarının algılanmasında da aynı işlevlerini sürdürmektedirler.  Görme 
duyumuz, mekândaki renkleri algılamamızı sağlar. Renkler mekânın dinamikliğini, 
durgunluğunu hissettirir; renklerin bir arada kullanılmasıyla mekânın genişlik-darlık, 
yükseklik-derinlik özellikleri değiştirilebilir.  

“Birden fazla rengin bir arada kullanımında yan yana veya karşılıklı olan renklerin 
seçilmesi veya koyu renklerle açık renklerin dengelenmesi, baskın renklerin büyük 
yüzeylerde kullanılmaması armoniyi sağlarken, mekânı algılamada ve etkileme 
düzeyinde duygularda denge ve tutarlılığı getirir. Beyaz, siyah, geri nötrler diğer 
renklerle yan yana geldiğinde renklerin özelliklerini daha belirgin kılar ve önündeki 
eşyaları, objeleri ortaya çıkarır” (Gezer, 2012, s. 4). 

Algılama sürecinde dokunma duyumuz da son derece önemli bir işleve sahiptir. Mekânla 
etkileşime geçmemizi sağlayan önemli duyudur. Satın almak istediğimiz ürünlere önce 
dokunur, daha sonra almak isteriz. Bu bir ürün olabileceği gibi gittiğimiz mekânlarda da dikkat 
ettiğimiz bir durumdur. Örneğin gidilen bir hastanede, bekleme odasında oturulan koltuklara 
dokunma isteği, mekânla bir ilişki kurmak isteğiyle bağıntılıdır. Aynı zamanda doku, 
“Malzemenin ışıklılık, hafiflik, sıcaklık, soğukluk, uzaklık ve yakınlık ifadeleri özellikleriyle 
malzemenin yüzeysel imajı olarak kalmayıp, zihinde bilgi birikimi, kültürle anlamlandırılan ve 
bu bağlamda öznel olan iletilerdir” (Gezer, 2012, s.5). Dokunma kültürden kültüre değişebilen 
bir özelliktir. Her mekânın ve kentin kendine ait bir kokusu vardır. Gidilen mekânlar ve 
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kentlerin kokusu, duyumsal süreçte yorumlanır ve zihinsel süreçte deneyimlerle birlikte 
yorumlanarak algılanır. Koku aracılığıyla mekâna ait bilgiler hafızaya yer eder ve mekânla 
kullanıcısı arasında bir ilişki de kurulmuş olur. Mekânın sadece kokusunu tanıyarak, mekânla 
ilgili başka elemanları da hatırlama ve tanıma olanağı bulabiliriz.  

“Fizyolojik verilerin kaydedildiği zihinde tatlar da yer ederek, algının ikinci süreci olan zihinsel 
süreçte hatırlanarak mekânı sürekli olarak hissedilir hale getirir” (Gezer, 2012, s.7). Bu 
mekânlara gidilmese bile mekânlar tatlarıyla hatırlanır. Tatları hatırlayan birey, mekânın 
kültürüne özgü bir şeyler de hatırlayabilir. Büyük fast-food restoran zincirleri dahi, ülkelerin 
kültürüne göre yemeklerini değiştirebilmektedirler.  

Sesler, mekânlardaki donatı ve tasarım elemanlarının özelliklerine göre değişebilir. Mekândaki 
sesleri, sadece işitme duyusundan yararlandığımız sesler olarak düşünemeyiz. “Mimarinin 
biçimlerinden başka hacimlerde kullanılan renkler de seslenir. Kırmızılar, pembeler halk diliyle 
‘avaz avaz’ ya da ‘ciyak ciyak’ bağırır”  (Gezer, 2012, s.8). Görüldüğü gibi duyu organları 
algılama sırasında önemli bir işleve sahip olup bu duyu organlarının işlevleri bütüncül bir 
şekilde işlediğinde daha estetik bir algılayış olacağı ise kaçınılmazdır.  

Mekânın algılanmasını sağlayan tasarım öğeleri, estetik tasarım ve konfor anlayışının 
gerçekleştirilmesi için vazgeçilmez öğelerdir. Mekânı tasarlayanlar, tasarım öğelerinin 
mekânın algılanmasında etkili bir işleve sahip olmasını istiyorlarsa bu öğeleri bilinçli bir şekilde 
kullanmaları gerekmektedir. Bu öğelerin birlikte ve doğru bir şekilde kullanılması mekânın 
algılanmasını olumlu yönde etkiler ve mekânı tercih edilen bir konuma getirir. Mekânın 
algılanmasını etkileyen tasarım öğeleri; renk, doku, biçim, malzeme ve aydınlatmadır.  

Mekânın kullanıcısı, mekâna geldiğinde mekânla ilişki kurmak ister. Bunun için en önemli 
faktör harekettir. Mekân kullanıcısı mekân içinde hareket ederek, mekân hakkında bir algıya 
sahip olur ve kullanıcının beyninde mekâna ait bir imaj oluşur. Bu imajsa, tasarım öğeleri 
sayesinde oluşmakta ve oluşturulmaktadır.  

Bu öğelerden ilki renktir. Renk mekânda büyüklük-küçüklük, genişlik-darlık, yakınlık-uzaklık, 
sıcaklık-soğukluk etkileri yaratır ve mekânın algılanmasında yardımcı olur. Renkler sıcak ve 
soğuk renkler olmak üzere ikiye ayrılır. Kırmızı ve sarı sıcak, mavi ve yeşilse soğuk renk olarak 
adlandırılmaktadır. “Pseudo-Psikolojik seviye diye adlandırılan bir seviyede kırmızı, pembe, 
turuncu gibi sıcak renklerin, kullanıldığı bir mekânda bulunan insanlar, o mekânı gerçekte 
olduğundan daha sıcak hissederler” (Göler, 2009, s.81). Aynı zamanda sıcak renklerin 
yakınlaştırıcı, soğuk renklerinse uzaklaştırıcı bir etkisi de bulunmaktadır. Renklerin, mekânda 
büyüklük ve küçüklük etkisi yarattığı da bilinmektedir. Parlak ve yoğun renklerin mekânı 
küçültme etkisi varken, mat ve yoğun olmayan renklerin mekânı daha büyük gösterme etkisi 
bulunmaktadır.  

Tasarım öğelerinden doku, üç gruba ayrılır; sert dokular, orta sert dokular ve yumuşak dokular. 
Sert dokulu yüzeyler olduğundan daha yakın görünürken, yumuşak dokulu yüzeyler 
olduğundan daha uzak görünmektedir. Renkle doku arasında ilişki bulunmaktadır. Renkler, 
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dokunun niteliğine göre daha açık ya da daha koyu olarak algılanabilmektedir.  Pürüzsüz ya da 
yumuşak dokulu olan bir yüzey ışığı yansıtır ve yüzeyi olduğundan daha açık görünür. Eğer 
yüzeyde cila kullanılmışsa, bu durum daha da etkili olur. Sert dokulu olan yüzeyse, gölgeler 
oluşumu nedeniyle daha da koyulaşmaktır (Göler, 2009, s.180). 

Mekânın algılanmasını etkileyen tasarım öğelerinden üçüncüsü, biçimdir. Biçimi oluşturan 
elemanlar: nokta, çizgi, düzlem ve hacimdir. Biçim, bütün tasarım öğelerini etkileyen bir 
özelliğe sahiptir. Biçimi algılarken, daha önce karşılaştığımız biçimlerle beynimizde bir form 
oluştururuz. Bu da biçimin algılanmasında deneyimlerin, alışkanlıkların önemli bir faktör 
olduğunu kanıtlar niteliktedir. “Biçimlerin her biri birer bildiridir. Kullandığımız veya 
kullanmadığımız her eşya bir şeyler anlatır veya bir şeylerin oluşmasına yol açar” (Göler, 2009, 
s.86).

Tasarım öğelerinden bir diğeriyse malzemedir. Malzeme iç mekânda görselliğin belirleyici 
öğesidir. Malzemeler kendi içinde yapay ve doğal malzeme olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
Doğal malzeme, doğada bulunan ve üzerinde işlem yapılmayan malzemedir. Yapay 
malzemeyse üzerinde işlem yapılan, istenilen özelliklere kavuşturulan malzemelerdir. 
Malzemeler, mekâna duyguyu veren önemli bir öğedir. Malzemeler: yapay ve doğal ahşap, 
tekstil yüzeyler, beton, cam, kompozitler, plastik, metal, pişmiş toprak, doğal ve yapay taş 
olarak çeşitlidir. Bunların her biri mekâna farklı özellikler vermektedir. Örneğin; “Brüt beton 
iç mekânlarda kullanıldığında, dış mekânda olma duygusu verir. Malzemenin doğasından gelen 
rengi, mekânda yalın olduğu kadar soğuk bir atmosfer yaratır. Görsel etkisinde ise doğal 
olmanın yanı sıra, ebadının büyüklüğü ve masif görüntüsü mekâna prestij kazandırır” 
(Göler,2009, s.156). 

Mekânın algılanmasını etkileyen son tasarım öğesi ise aydınlatmadır. Aydınlatma mekânın 
görsel algılanması açısından en önemli faktördür. Çünkü diğer tasarım öğelerinin özelliklerini 
ancak doğru aydınlatma sayesinde algılayabiliriz. Aydınlatma diğer tasarım öğelerinin 
somutlaşmasında baş aktör olarak yerini almıştır. Aydınlatmanın, görülen ve görülemeyen 
birçok etkisi bulunmaktadır. Turgay ve Altuncu aydınlatmanın fizyolojik, psikolojik ve 
biyolojik özelliklerinden bahsederler. “Işık; kullanıcısı üzerinde uyandırdığı canlandırıcı, 
heyecan verici, kasvetlendirici, hüzünlendirici, ilgi çekici gibi duygusal özellikleri sayesinde 
mekânların algılanmasında farklılıklar sağlamaktadır” (Turgay & Altuncu, 2011, s.173). 
Tasarım öğeleri, duyumsal ve zihinsel süreçle düşünüldüğünde mekânsal bir bilinç oluşturarak, 
bu bilinç yerini mekânın diline bırakmaktadır. 

2.1. Mekân Dili ve Tüketim 

Teknolojinin ve teknolojik araçların gelişimi ve ilerlemesi, toplumların hayatının hızla 
değişmesine ve dönüşmesine neden olmuştur. Teknolojik araçlardan olan kitle iletişim araçları 
aracılığıyla da imaj ve imgeler hayatımızda zirveye ulaşmıştır. Reklamlarla sunulan yoğun 
içerik bombardımanıyla da toplumda estetik kavramı, tüketimin gerçekleştiği ve 
gerçekleştirildiği tüm alanların sunumunda ve pazarlanmasında önem kazanmıştır. Kitle 
üretimiyle birlikte toplumlarda tüketim de çılgın boyutlara ulaşmış ve her şey bir tüketim 
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nesnesi haline gelerek metaya dönüşmüştür. Mekânlar da geçmişten günümüze büyük 
değişimler sergileyerek, tüketim nesnesine dönüşmüş ve metalaşmıştır. 

Bireyler gittikleri mekânları, istedikleri imaj ve statüyü elde etmek adına kullanmaya 
başlamışlardır. Sahip olunan araçlar; fiziksel gereksinimleri karşılamaktan daha çok statü tayin 
etmek, prestij yansıtmak, başkalarının nezdinde değer oluşturmak gibi görev üstlenmişlerdir 
(Özcan, 2007, s.268). Mekânlarsa,  gerek kitle iletişim araçlarının ve bireyin kendi zihninde 
oluşturduğu kodlar gerekse de mekânın kendine ait kodları tarafından mekâna ait bir bilinç 
oluşturmaktadır. Bu bilinç de yerini mekânın diline bırakmaktadır. Mekânın dili tasarım, estetik 
ve konfor şartlarını içinde bulunduran, mekâna imaj ve prestij kazandıran bir dili 
barındırmaktadır. Ortak kodların sonucu meydana gelen ortak bir dil sayesinde mekân, tüketim 
nesnesine dönüşüp tüketimi yönlendiren ve diğer tüketim araçlarının kitlesel olarak 
tüketilmesini sağlayan bir unsur haline gelmiştir.  

“Tüketim toplumu, tıpkı üretim sürecinde olduğu gibi tüketim alanının da meta mantığı ve 
araçsal rasyonelliğin etkisi altına girdiği toplumdur” (Aydoğan, 2009, s.204). Tüketim 
toplumunda konumlanan ve mevcudiyetlerini sürdüren bireyler için tüketilen nesnelerin fayda 
ve işlevi değil, bu nesnelerin görsel ve seyirlik olması yeterlidir. Bu açıdan bakıldığında, 
tüketim toplumlarında işlevin önemini yitirmesi söz konusudur (Featherstone, 2013, s.153). 
Tüketimin hız kazandığı toplumda, mekânlar da tüketimin bir nesnesi olarak gündelik hayatın 
sıradanlığı içinde başköşede yerlerini almışlardır. Görselliğin, estetiğin,  tasarımın, konforun 
bu kadar önemli olduğu mekânlar; imaj, prestij, statü sahibi olmak isteyen mekân 
kullanıcılarıyla dolup taşmaktadırlar.  

Mekân, davranışı şekillendirmede önemli bir unsurdur. Mekânı kavramamızda yardımcı olan, 
kültür, aile, sosyal hayat, sınıf, kişilik gibi etkenler; mekânı tasarlayanlar tarafından iyi bilindiği 
takdirde insan davranışını şekillendirmede büyük bir öneme sahiptir. Mekân dilinin tüketici 
zihninde nasıl oluştuğunu ve tüketici algısını nasıl yönlendirdiğini kavrayabilmek açısından da 
tüketici davranışlarını ve bu davranışları yönlendiren psikolojik ve sosyo-kültürel faktörleri de 
göz ardı etmemek önem taşımaktadır.  

2.2. Tüketicinin Algılama Sürecinde Arketipler 

Her mekânın, kendine ait bir dili vardır. Bu dil, mekânın tasarım öğeleri tarafından 
oluşturulmakta ve mekânı kullananlara yönlendirilmektedir. Mekân kullanıcıları, mekânda 
hareket ederek tasarım öğelerini algılamaya başlar ve böylece mekâna ait zihinlerinde bir kimlik 
oluşur. Mekân ile arketip arasındaki bağlantı da burada kurulmaktadır. İlk defa Carl Gustav 
Jung’un kullandığı arketip kavramı, duyguları harekete geçirerek bireyin zihninde bir karakter 
şablonu oluşmasını sağlamaktadır.  

“Kelime anlamıyla kalıp, şablon, ilk tip şeklinde ifade edilen arketipler aslında insan kültürünü 
oluşturan temel yapı taşlarıdır” (http://markakimlik.blogspot.com.tr). Arketipler, markaların 
kişilik özelliklerinin belirlenmesinde de kullanılmaktadır. Markaların imaj ve kişilik 
özelliklerinin belirlenmesi, aynı zamanda markaya dair tüketicilerin nasıl bir algıya sahip 

http://markakimlik.blogspot.com.tr/
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olduklarının da bilinebilmesi demektedir. Arketipler de içinde barındırdığı duygu ve imaj 
formlarıyla bu algıyı ölçebilmektedir. Mekânların, iç mekân tasarım öğelerinin de mekâna ait 
bir kimlik yarattığı göz önüne alındığında bu kimliğin bir karaktere, duyguya işaret etmesi de 
gerekmektedir. Bu karakter ve duyguların karşılığı da arketiplerdir.  

Jung’un arketiplerini temel alan Carol Pearson, 12 prototipten bahsetmektedir. Bu prototiplerin 
her biri, içinde barındırdıkları özelliklerle belirli duygulara ve karakterlere gönderme 
yapmaktadırlar. Carol Pearson’un 12 prototipi ‘yaratıcı’, ‘düzenleyici’, ‘yardımsever’, ‘bilge’, 
‘kâşif’, ‘saf’, ‘savaşçı’, ‘sihirbaz’, ‘sıradan insan’, ‘soytarı’, ‘âşık’, ‘asi’ olarak sıralanmaktadır. 

‘Yaratıcı’ arketipi; içinde hayal gücünü, sürekli yenilik gibi temel özellikleri içinde 
barındırmaktadır. “Sanatçı kişiliği, hayal gücünü, merak etmeyi ve yaratıcılığa duyulan 
hayranlığı temel alan, yönetmek ve kontrol etmek duygularını ifade eden ve güvenilir ve güçlü 
bir kişiliği yansıtan arketiptir” (Kadıoğlu, 2014, s.119). ‘Düzenleyici’ arketipi; içinde iyiliği, 
prestiji, gücü, iktidarı, üst statü duygularını temsil etmektedir. “Prestij ve yüksek statü sahibi 
olan IBM, Mercedes, Hilton gibi markalar bu kimliktedirler” 
(http://markakimlik.blogspot.com.tr). ‘Yardımsever’ arketipi; içinde yardımcı olmak, yol 
göstermek, çözüm yaratmak gibi duyguları içerir. Sağlık sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır. 
‘Bilge’ arketipinin temelinde, bilimsellik ve bilgelik yatmaktadır. Bu arketiple bilginin 
bilimselliğiyle özgürlüğün yakalanabileceği vurgulanmaktadır. ‘Kaşif’ arketipi; “Özgürlük, 
arayış, yenilik duygularını ifade eden arketiptir” (Kadıoğlu, 2014, s.120). ‘Saf’ arketipi, 
masumiyet ve iyiliği temsil etmektedir. ‘Savaşçı’ arketipi ise dönüşümü, liderliği, değişimi, 
mucizeyi temsil etmektedir. ‘Sihirbaz’ arketipi, “Değişim ve pratik uygulamaları, kısa yoldan 
elde etmeyi, nerdeyse mucizevi sonuçlara ulaşmayı vaat eder ve tüketicileri bu hayalle besler” 
(http://markakimlik.blogspot.com.tr ). ‘Sıradan insan’ arketipi, sıradanlığı ve rutini temsil 
etmektedir. ‘Soytarı’ arketipi, “İronik karakterli, neşeli, eğlendirmeyi seven, oyuncu, şakacı 
duyguları ifade eden arketiptir” (Kadıoğlu, 2014, s.120).  ‘Âşık’ arketipi, insancıllığı, samimilik 
duygularına karşılık gelmektedir. ‘Asi’ arketipi ise rutine ve düzene başkaldırı duygularını ifade 
etmektedir. Bu arketipler mekânın iç mekân tasarım öğelerinin, kullanıcılar tarafından nasıl 
algılandığına dair bir ölçüt olabilmektedir. Bu arketiplere karşılık gelen iç mekân tasarım 
öğelerinin belirlenmesi halinde, mekâna dair bir kimlik ve kişilik analizi de yapılabilmektedir.  

3. SAĞLIK İLETİŞİMİ VE MEKÂN TASARIMI İLİŞKİSİ 

“Sağlık, çevredeki değişimlere uyum sağlayabilme, büyüyebilme ve yaşlanabilme, zarara 
uğradığında iyileşebilme, acı çekebilme ve ölümü huzurlu bir şekilde bekleyebilme 
yeteneğidir” (Illich, 2014, s.182). Ancak günümüzdeki sağlık kavramı, Ivan Illich’in yaptığı 
tanımlamaya uymamakta veya zıt düşmektedir. Çünkü günümüzde yaşamın tıbbileştirildiğini 
ve sağlık kavramının kendisinin bir metaya dönüştüğünü görmekteyiz. Tıbbileşme ile birlikte 
normal olan bütün olaylar, normalin dışında bir hastalık ve sağlıksız bir durummuş gibi 
aktarılmakta ve sağlık bir statü zorunluluğu olarak algılatılmaktadır. Sağlığı ve sağlıklı olmayı 
bir statü olarak algılayan birey, kendisine yönlendirilen kalıplar çerçevesinde yaşamakta ve 
gündelik yaşamını sunulan pratikler etrafında şekillendirmektedir.  

http://markakimlik.blogspot.com.tr/
http://markakimlik.blogspot.com.tr/
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Günümüzde sağlık kavramına duyulan ilgi giderek artmaktadır. Özellikle kitle iletişim 
araçlarından yayılan enformasyonla sağlığa duyulan ilginin artması doğru orantılı ve birbirine 
paralel boyuttadır. Bunların dışında küreselleşmeyle birlikte yeni hastalıklar ortaya 
çıkarılmakta ve icat edilen bu hastalıklar, yine küreselleşmenin sunduğu gelişmiş ve önleyici 
tedavilerle bireylere sunulmaktadır.  

“Nüfusun kentlere yığılması ile birlikte bozulan hava kalitesi çeşitli solunum 
hastalıklarına davetiye çıkarmakta, özellikle yoksul kesimlerin kullandığı sudaki kirlilik 
çeşitli hastalıkları tetiklemekte, sağlıksız konut koşulları kente yığılmış topluluklarda 
hastalıkları artırmaktadır. Gıda üretiminde yaşanan sağlıksız süreçler, GDO’lu 
besinlerin piyasaya sürülmesi, başka hastalıkları davet etmektedir. Dönem dönem 
pompalanan grip salgını gibi haberler, aşı tüketimlerini ve yapay koruyucu tedavi 
harcamalarını artırmaktadır” (Sönmez, 2011, s.20). 

Sağlık alanın özelleşmeye gitmesiyle birlikte toplumdaki eşitsizlikler daha da artmıştır. En 
temel haklardan olan sağlık, eşit bir şekilde dağıtılamamakta ve tüm bireyler bu hakka eşit 
oranda ulaşamamaktadır. Günümüzde sağlığın özelleşmesiyle birlikte sağlık hizmetlerinin 
pazarlaması gündeme gelmiş ve bu alan üzerinden büyük kazançlar elde edilerek, sağlık 
sistemin baş parçası haline getirilmiştir. Neo-liberal aktörlerin en önemli faaliyet alanlarından 
biri olan sağlık, dönüştürülüp yeniden şekillendirilmiştir. Özelleştirmeye paralel olarak metaya 
dönüştürülen sağlık hizmetlerinde, müşteri kavramı hasta kavramının yerine geçmiştir.  

Sağlığın anlamının bu denli değişiminde ve sağlığın nesneleştirilmesinde kitle iletişim 
araçlarının rolü büyüktür. Sağlık her ne kadar tıp biliminin alanı gibi görünse de, aslında 
disiplinlerarası bir alandır ve sağlığı toplum bilimlerinden ayırmak mümkün değildir. Çünkü 
birey, toplumsal düzlemde mevcudiyetini sürdürmekte ve tüm dinamiklerle eşit oranda 
etkileşimde bulunmaktadır. Bu açıdan da sağlık iletişimi önemli bir disiplin olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bireylerin olumlu davranışlara yönlendirilebilmesi için, iletişim bilimi 
disiplininden etkin bir şekilde yararlanmak ve bu alandaki uygulamaları rehber olarak kabul 
etmek gerekmektedir. Sağlık iletişimi kavramı, 1970’lerde yaygınlık kazanarak, Amerika 
Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Amerika hala sağlık iletişimi konusunda 
başı çeken ülke konumundadır. Sağlık iletişimi ile ilgili birçok tanım yapılmıştır. Okay sağlık 
iletişimini, “sağlık konusu ile ilgili kişi veya grupların, ilgili hedef gruplarına yönelik 
gerçekleştirmiş olduğu iletişim şeklidir” olarak tanımlamıştır (Okay, 2012, s.11). Başka bir 
tanımlamayı ise Çınarlı yapmıştır. “Sağlık iletişimi; sağlığın ve hastalığın bireyler ve toplum 
tarafından anlaşıldığı, biçimlendiği ve uyulduğu sembolik süreç olarak da 
tanımlanabilmektedir” (Çınarlı, 2008, s.43). Koçak ve Bulduklu ise sağlık iletişimini,  “Sağlık 
iletişimi, tıbbi bakımın kalitesini ve başarı derecesini önemli düzeyde etkileyen, bireysel ve 
toplumsal sağlığın gelişmesinde katkı sağlayan stratejiler bütünüdür”  olarak tanımlamışlardır 
(Koçak & Bulduklu, 2010, s.15). 

Sağlık iletişimiyle, sağlığın geliştirilmesi ve korunması, hastalıkların önlenmesi, sağlığın tehdit 
edici unsurlarının bireylere ve toplumlara anlatılması ve sağlık bilincinin oluşturulması 
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sağlanmaktadır. Sağlık iletişiminin, toplumdaki bireylerin sağlığının ve yaşam kalitelerinin 
iyileştirilmesine, ulusal ve evrensel sağlık programlarının hazırlanmasına, sağlık politikalarının 
düzenlenmesine kadar oldukça geniş bir alanı bulunmaktadır (Çınarlı, 2008, s.45). Sağlık 
iletişimi uygulamalarında ve sağlık enformasyonunun aktarımında kitle iletişim araçlarının 
önemli bir işlevi bulunmaktadır. Kitle iletişim araçlarından olan televizyonsa en çok kullanılan 
araçtır. Televizyonun sağlık konusuyla ilgili sunduğu enformasyon olumlu olabildiği gibi 
olumsuz da olabilmektedir. Dizilerde ve filmlerde oyuncuların sigara kullanımı, alkol tüketimi, 
hızlı araba kullanımı, fast-food tüketimi kişilere bir yaşam tarzı olarak algılatılıp olumsuz bir 
sağlık anlayışının oluşmasına neden olmaktadır. Televizyonlarda yayınlanan sağlık programları 
aracılığıyla özel hastanelerin, sağlık profesyonellerinin ve ilaç reklamlarının yapıldığı 
gözlemlenmektedir. Diyet, estetik, güzellik kavramları sağlıklı olma ile eş değerde 
tutulmaktadır. Tüm bu içeriklerle sağlık bir metaya dönüştürülmekte ve tüketilmesi 
sağlanmaktadır.  

Kapitalizmin anahtar kavramlarından biri olan tüketmek, temel insan haklarından olan sağlığı 
da içine almış ve sağlığı metalaştırıp bir tüketim nesnesi haline dönüştürmüştür. Sağlık, 
gündelik hayatın sıradanlığı içinde kitle iletişim araçlarının da etkisiyle bir metaya dönüşmüş 
ve kitle iletişim araçlarından sunulan içeriklerle bireylerin en önemli konusu haline gelmiştir. 
Sağlığın nesneleştirilmesi aşamasında en büyük katkıyı sağlayan hastaneler ve tıp merkezleri; 
neo-liberal aktörlerin söylemleri çerçevesinde şekillenen yeni hastalıkların ve bunları tedavi 
edecek yeni teknolojilerin, ilaçların sunulduğu ve sisteminin sürekliliğinin sağlandığı, 
nesneleşmenin somut hale geldiği mekânlardır. Sağlığın nesneleşmesine katkı sağlayan 
hastanelerin mekân tasarımları da hasta olarak değil de müşteri olarak gördükleri 
kullanıcılarının isteklerine uygun olarak oluşturulmaktadır. Bireyler, sağlığı tüketerek gittikleri 
hastaneler aracılığıyla bir statü, prestij ve imaj kazandıklarını düşünmektedirler. 

İç mekân tasarımlarının hasta üzerindeki etkisini bilen, sağlık kuruluşları hastane tasarımını da 
hastayı olumlu yönde etkileyecek bir biçimde gerçekleştirmektedir. Kalite ve estetik kavramı 
bu yapılar için büyük önem taşımaktadır. “Estetik kalite, binanın iyileştirme işlevini ve 
rahatlama duygusunu iletmesi, hasta ve ziyaretçi psikolojisine fiziksel mekânın estetik 
özelliklerinin katkısının göz önünde bulundurularak tasarım yapılması olarak özetlenebilir” 
(Ergenoğlu & Aytuğ, 2007, s.53). Sağlığın pazarlanabilir bir metaya dönüşmesinde mekân 
tasarımlarının rolü yadsınamaz bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır.  

3.1. Sağlığın Tüketim Nesnesine Dönüşmesinde Mekân Tasarımının Rolü 

Günümüz tüketim toplumunda her şeyin tüketilmesiyle beraber, temel insan haklarından olan 
sağlık da tüketilmektedir. Sağlığın tüketilmesinde, sağlığın tıbbileştirilmesinin önemi çok 
büyüktür.  Sağlık, tıbbileşme sonucunda bir sektör haline gelmiştir. Büyük oranda özelleşen 
sağlık sektöründe, hasta kavramının yerini müşteri kavramı almıştır. Müşteri mantığıyla 
hastaneye gelen birey; en iyi hizmetin yanında ilgi, konfor ve estetik de aramaktadır. Sağlık, 
birçok faktöre bağlı olarak tüketim nesnesine dönüştürülürken, hastaneler de sağlığın tüketim 
nesnesine dönüştürülmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Özellikle hastaneye gelen bireylerin, 
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ilk dikkatlerini çeken, mekâna ilk bakıştır. Birey mekâna girdikçe, mekânın tasarımı daha da 
önem kazanacaktır. Tüketim toplumunda mevcudiyetini ispatlamaya çalışan bireyler, elde 
etmek istedikleri prestij ve oluşturmak için çabaladıkları imaj için tüketmektedirler. Hastaneler 
de mekân tasarımlarıyla kendilerini bireylere sunarlar. Hastanelerin mekân tasarımları, sağlığın 
tüketim nesnesine dönüştürülmesi açısından büyük bir öneme sahiptir.  

Hastaneler daha çok kar sağlamak için mekân tasarımlarına önem vermektedirler. Sağlığın 
pazarlanabilir bir hizmet haline dönüşmesi de bu konuyla bağlantılı olarak açıklanmaktadır. 
Yaşamın tıplaştırılmasında büyük bir etkiye sahip olan hastanelerin mekân tasarımları, mekânı 
tasarlayanlar tarafından bir yaşam tarzı oluşturma olarak da işlev görmektedir. Mekânın 
tasarımı belirli öğeler ile birlikte bir araya gelerek, bireyin algısını etkilemekte ve 
yönlendirmektedir. Mekânın tasarım öğeleri sayesinde mekânın kullanıcıları belirli bir algıya 
sahip olmaktadır. Bu algı sonucunda bireyler, kâr amacı güden hastaneleri tercih etmektedirler. 
Mekânın tasarım öğeleri renk, biçim, aydınlatma, doku ve malzemedir. Bu öğeler bir araya 
gelerek mekânın tasarımını oluşturur ve bireyin zihninde mekâna ait bir algı oluşmasına sebep 
olarak mekânın tüketilmesine yardımcı olurlar. Tüketilen hastanelerse, birer tüketim nesnesine 
dönüştürülmüş olmaktadır.  

3.1.1. Renklerin Tüketici Zihnindeki Algılanması 

Renkler, mekânın algılanmasında büyüklük-küçüklük, genişlik-darlık, soğuk-sıcak, derinlik-
yükseklik olarak algılanmasına etkide bulunmaktadırlar. Renkler mekânın karakterini 
belirleyerek, mekânın diğer tasarım öğelerini de etkileme ve olduğundan daha farklı 
gösterebilme etkisine sahiptir. Renklerin, insan davranışını etkilemek için kullanıldığı 
bilinmektedir. Renkler, insan davranışını istenilen yöne çekebilmek amacıyla pazarlama 
faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Tüketici davranışı eğilimlerini etkileyen, psikolojik 
faktörlerden algılama renklerin anlamlarını açıklamada önemli bir etkendir. Renklerin 
kültürden kültüre anlamlarının farklılaştığı da unutulmamalıdır.  

Kırmızı; canlılık, enerjik, tutkulu bir renk olarak bilinmektedir. Aynı zamanda kırmızı kendine 
güveni temsil ettiği gibi, kan akışını hızlandırır ve iştah açıcı bir özelliği bulunmaktadır. 
Kırmızının, dikkat çekici bir özelliği de bulunmaktadır. Kırmızının iştah açıcı ve dikkat çekici 
bir renk olmasından ötürü, fast-food restoranları bu rengi çok fazla tercih etmektedirler. Ana 
renklerden olan mavinin, koyuluğuna göre anlamı da değişmektedir.  

“Koyu tonları ya da yoğun kullanımında kasvetli, moral bozucu ve melankolik bir etkiye 
sebebiyet vermektedir. Güveni, bağlılığı ve metaneti sembolize ettiği için ressamlar 
Meryem Ana’nın giysisinde ve cennet tasvirlerinde çoğunlukla maviyi tercih 
etmişlerdir. Açık mavi tonları sadakati ve duygusallığı temsil etmektedir. Sakinleşme, 
stres atma, dinlenme amaçlı mekânlarda açık tonların kullanımı yumuşak ve huzurlu bir 
etki yaratacağından, hareketin ve çalışmanın çok olduğu yerlerde kullanılması 
önerilmemektedir ”(Aytem, 2005, s.44). 
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Yeşil renk; dinginliği, verimliliği ve huzuru, mutluluğu, konforu temsil etmektedir. Sarı renk; 
mutluluk, neşe ve enerji, dinamizmin rengi olarak bilinmektedir. Ancak sarı, olumsuz duyguları 
da uyandırmaktadır. Öfke, korku, üzüntü bunlardan bazılarıdır. Sarının, sinir sisteminin iyi 
işlemesini sağlayan bir etkisi de bulunmaktadır. Beyaz, nötr renklerdendir. Başka renkler ile 
birlikte kullanıldığında daha çok anlamlanır. Bir çeşit arka fon görevi görmektedir. Aynı 
zamanda beyaz renk sürprizi, huzuru, saflığı, temizliği, dinginliği çağrıştırmaktadır. Beyazın 
sürpriz özelliği, onun uyarıcı etkisinden gelmektedir. Siyah renk, gücü ve asaleti temsil 
etmektedir. Siyah renginin bıkkınlık, isteksizlik, üzüntü gibi olumsuz duygularından ötürü 
hastane mekânlarında kullanılmaması gerekmektedir. Renklerin bir arada kullanımları da farklı 
etkiler ortaya çıkarmaktadır. Örneğin; “Mor üzerindeki sarı, yüksek, karakter dolu güce 
sahiptir. Sert ve acımasızdır. İkisi karıştırıldığında sarı, bu karakterini hemen kaybeder” (Göler, 
2009, s.118). 

3.1.2. Malzemenin Tüketici Zihnindeki Algılanması 

Malzeme, doğal ve yapay olarak ikiye ayrılmaktadır. İç mekân tasarımında kullanılan 
malzemeler başlıca şunlardır: doğal ve yapay ahşap, cam, beton, doğal ve yapay taş, metal, alçı, 
plastik, kompozitler, tekstil yüzeyler. Bu malzemeler, mekâna bir kimlik kazandırarak, mekânın 
algılanmasında yardımcı olmaktadırlar. Kullanılan malzemenin niteliğine göre bir görsel algı 
oluşturulmaktadır. “Örneğin; metal bir malzemenin ilk anda, bilinen gri rengi ile tanımlanması 
sonrasında bu renk tanımı ile soğuk etki yaratsa da üzerine uygulanacak kırmızı renk ve sarı 
sıcak ışıkla yapılacak aydınlatma sayesinde metalin sıcak görsel bir etki kazanması 
mümkündür” (Göler, 2009, s.175-176). 

Malzemelerin mekâna aydınlık, sertlik-genişlik, uzaklık-yakınlık, koyuluk-açıklık etkileri de 
bulunmaktadır. Mekânı tasarlayanlar malzemenin niteliğini iyi bildikleri takdirde, istenilen 
ortam yaratılacaktır. Malzeme, mekânın diğer tasarım öğelerini de etkileyerek algıya katkıda 
bulunmaktadır.  

3.1.3. Dokunun Tüketici Zihnindeki Algılanması 

Doku, hem malzemeye bir ifade vermektedir hem de mekânın aydınlatma ve renk kullanımıyla 
birlikte uzaklık-yakınlık, genişlik-darlık gibi etkileri bulunmaktadır. Birey mekâna girdikten 
sonra, mekân ile ilişki kurmaya çalışacaktır. Bu ilişkiyi kurmak için ise dokunacaktır. Bu 
nedenle dokunun yumuşak veya sert olması bireylerde mekâna ait bir algının oluşmasına neden 
olacaktır. “Yumuşak dokulu cisimler insanda sükûnet ve rahatlık duyguları oluşturur. Sert 
dokular insanı uyanık tutar, azim ve iradesini destekler, insana heyecan verir” (Ünal, 2013, 
s.86). Aynı zamanda pürüzlü yüzeyler ortamın daha sıcak algılanmasına etki etmektedirler.  
Genelde fast-food restoranlarında kullanılan sandalyelerde sert dokular kullanılırken, hastane 
bekleme salonlarındaki koltuklarda yumuşak dokular kullanılmaktadır.  

Doku, ışıkla birlikte daha farklı anlamlara bürünebilmektedir. Özellikle mekânın renginin 
açıklık-koyuluk etkisi ışığın doku ile birlikte kullanımı sırasında gerçekleşmektedir. Yüzey, bu 
şekilde olduğundan daha farklı görünebilecektir. “Pürüzsüz veya yumuşak dokulu bir yüzey, 
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özelliklede cilalı ise, ışığı yansıtır ve yüzey, olduğundan daha açık görünür. Sert dokulu bir 
yüzey ise, gölgeler oluşumu nedeniyle daha koyulaşır” (Göler, 2009, s.180). 

3.1.4. Işığın (Aydınlatmanın) Tüketici Zihnindeki Algılanması 

Işık, doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Işık sayesinde mekânın tasarım öğeleri 
fark edilebilir. Bu nedenle ışık, mekânın algılanmasında son derece önemli bir yere sahiptir. 
Mekânın rengine göre ışığın algılanması da değişmektedir. Örneğin duvar rengi koyu olan bir 
mekânda, koyu rengin ışığı emmesinden dolayı mekân daha karanlık algılanabilmektedir. Tam 
tersi durumda ise, yani duvarları açık renkli olan bir mekânda, açık renk ışığı yansıttığı için 
mekân daha aydınlık görünecektir. Mekânı tasarlayanların, mekânın niteliğine göre bunları iyi 
bilmeleri gerekmektedir. Koyu renkli duvarlara sahip bir hastanede, koyu renk ışığı emdiğinden 
içerisi karanlık olacaktır ve kasvetlendirici hava yaratarak, bireylerin olumsuz duygulara 
girmesine sebep olacaktır.  

Yapay aydınlatmalar; endirekt aydınlatma, bölgesel aydınlatma, direkt aydınlatma ve genel 
aydınlatma olarak çeşitlenmektedir. Ameliyathanelerde belirli bir bölgeyi aydınlatmak için 
bölgesel aydınlatma kullanılmaktadır. Özellikle bir tabloya dikkat çekilmesi isteniyorsa sadece 
o bölge aydınlatılarak dikkat çekilmek istenen nesne daha kolay algılatılabilir. Aynı zamanda 
aydınlatma ile ortama derinlik ve hacim duygusu kazandırılabilmektedir.  

“Parlak ve direkt ışık kullanılarak yüksek bir aydınlatma kontrastı elde edilir. Bu sayede 
ortaya çıkan beyaz ve siyah, ışıklandırılmış belirli bölgeleri yönlendirerek güçlü bir 
grafik yapı oluşturur. Direkt ışıkla yandan aydınlatılmış bir objenin bir tarafı parlak 
ışıklı, diğer tarafı karanlık gölgeli olduğu için obje üzerinde kontrast yüksektir ve bu 
sayede obje kuvvetli bir hacim duygusu verir” (Göler, 2009, s.208). 

3.1.5. Biçimin Tüketici Zihnindeki Algılanması 

Biçimler, mekânın algılanmasında büyüklük-küçüklük, genişlik-darlık gibi etkilere sahiptir. 
Biçimde alışkanlık önemli bir faktördür. Çünkü bireyler her zaman karşılaştıkları, biçimlere 
karşı alışkanlık kazanmaktadırlar ve böylece o mekânı algılamaları daha kolay olmaktadır. 
Toplumdan topluma ve kültürden kültüre biçimler değişebildiğinden, bireylerin mekânı 
algılamaları değişecektir.  

Biçimler; iç ve dış, pozitif ve negatif, kapalı ve açık, somut ve soyut biçimler olarak 
çeşitlenmişlerdir. Biçim çeşitleri mekânın algılamasına yeni bir boyut kazandırmaktadır. 
Örneğin negatif ve pozitif biçimlerin kullanıldığı mekânlarda, “değişen açılarla gelen gün 
ışığının mekânda farklı görsel etkiler yaratmasına yol açmakta, iç mekândaki atmosfere katkıda 
bulunmaktadır” (Göler,2009,s.104). Mekânın diğer tasarım öğeleri, biçimin daha fazla görsel 
bir hale getirilip biçimin algılanmasına yardımcı olmaktadırlar. Biçimlerin iç mekâna 
kazandırdıkları bazı psikolojik etkiler bulunmaktadır. Biçimler iç mekânlara bir değer ve nitelik 
kazandırırlar. Bu değerler mekânda konfor, sıcaklık, samimiyet, hareket gibi birbirinden farklı 
etkiler oluşturur. Kavisli ve aynı zamanda yumuşak geçişli biçimlerin bulunduğu mekânlar 
rahatlık, konfor hissi uyandırır (Dinçer’den aktaran Ünal, 2013, s.82). 
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4. ARAŞTIRMA 

Mekân, insan davranışları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu etki birinci aşamada bireyin 
mekânda hareket ederek mekânı duyu organlarıyla algılamasıyla başlar ve bu süreç algılamanın 
ikinci aşaması olan deneyimler, alışkanlıklarla birlikte zihinde şekillenir. Mekânın iç mekân 
tasarım öğeleri mekâna anlam kazandırarak, mekân kullanıcılarının o an zihinlerde iz bırakan 
bir algı oluşturur ve daha sonra da oluşturulan bu algı doğrultusunda metaların kullanımına 
yönlendirir. Mekân geçmişten günümüze değişim göstermiş ve bu değişim insanın sosyo-
kültürel değişimini de beraberinde getirmiştir. Mekânın görsel öğelerinin, mekânının 
kullanıcılarına etkisi yapılan bilimsel verilerle ortaya konmuştur. Bu araştırmada da 
hastanelerin iç mekân tasarım öğelerinin kullanıcılarına etkisi ortaya konulmuştur.  

4.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 

Bu araştırmada, incelenen hastanelerin iç mekân tasarım öğeleri göz önünde bulundurularak 
mekânın bireylerde bıraktığı algı saptanmaya çalışılmıştır. Bu araştırma, hastanelerin iç mekân 
tasarım öğelerinin hastaneyi kullanan tüketicilerin zihninde oluşturduğu algı ve davranışlarına 
etkisini belirlemek amacındadır. Araştırmanın örneklemini, Adana ilinde bulunan bir özel ve 
bir kamu hastanesi oluşturmaktadır. İç mekân tasarım öğeleri fotoğraflanan her iki hastanenin 
50’şer kullanıcısı olmak üzere toplamda 100 hastane kullanıcısı rastgele yöntemle seçilmiştir. 
30 günlük bir zaman aralığında yüz yüze anket yöntemiyle, hastanelerin mekân görsellerinin 
yer aldığı ve her birinin şıklarında bireylerde belirli duygulara işaret eden Carol Person’un 12 
arketipinin yerleştirildiği 37 soru yöneltilmiş ve ölçüm gerçekleştirilmiştir. Anket sorularının 
şıklarını oluşturan arketipler; arketip terimini literatürde ilk kez kullanan Carl Gustav Jung’un 
arketipinden yola çıkarak, 1998 tarihli ‘Awakening the Hereos Within: Twelve Archetypesto 
Help us Find Ourselves and Transformthe Word’ isimli çalışmasında Carol Pearson’un 
belirlediği 12 prototiptir. 12 prototip hastane kullanıcılarının duygularını anlamada,  temel 
alınmıştır. Kullanılan görseller ve arketipler aracılığıyla gerçekleştirilen araştırmada, mekâna 
dair bireylerin nasıl bir algıya sahip olduğu niceliksel ve niteliksel olarak değerlendirilmiştir.  

4.2. Bulgular ve Değerlendirme  

Hastanelerden elde edilen ve aynı zamanda kullanıcılara anketi uygularken de gösterilen 
görseller, anketlerden elde edilen arketip yüzdeleri ile karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. 
Hastanelerdeki iç mekân tasarım öğelerinin tüketici davranışlarına etkisi ortaya konulmaya 
çalışılmıştır.  

İlk olarak kullanıcılara, hastanenin logosunun ve isminin hangi arketipi çağrıştırdığı 
sorulmuştur. Logo ve ismin özel hastane kullanıcılarında en çok çağrıştırdığı arketip, %30 
(50/15) oranı ile ‘düzenleyici’dir. ‘Düzenleyici’ arketipinin temelinde ‘güç, iktidar, prestij, 
koruyuculuk ve kontrol duyguları’ yatmaktadır. Mutlak güç ve zenginliğin ifade bulduğu bir 
kişiliktir. Bu kişilik özellikleri, özel hastanenin isminde ve logosunda kullanıcılarına 
hissettirmiştir. Kamu hastanesi logo ve isminin kullanıcılarda çağrıştırdığı arketip, %48 (50/24) 
oranı ile ‘sıradan insan’dır. ‘Sıradan insan’ arketipinin temelinde ‘kuralcılık, eşitlik, rutin ve 
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aidiyet duyguları’ yatmaktadır. Bu arketip, sessiz çoğunluğu ve çoğunluğa aidiyeti temsil 
etmektedir. Bu özellikler, kamu hastanesinin logosu ve isminde kullanıcılarına hissettirmiştir.  

Kullanıcılara, hastanenin giriş bölümündeki duvar renginin hangi arketipi çağrıştırdığı 
sorulmuştur (Şekil 1).  

Şekil 1. Özel Hastane ve Kamu Hastanesi Giriş Bölümü Duvar Renkleri 

Özel hastanenin giriş bölümünde cam kullanılmıştır. Bu malzemenin kullanıcılarda en çok 
çağrıştırdığı arketip, %38 (50/19) oranıyla ‘düzenleyici’dir. ‘Düzenleyici’ arketipinin 
özellikleri, giriş bölümünde kullanılan cam malzemesine geçerek kullanıcılarına mekâna dair 
bir etki oluşmasını sağlamaktadır. Kamu hastanesinin duvar rengi kiremit kırmızısıdır. Bu 
rengin kullanıcılarda en çok çağrıştırdığı arketip, %46 (50/23) oranıyla ‘sıradan insan’dır. 
‘sıradan insan’ arketipinin özellikleri ile giriş bölümünde kullanılan duvar renginin 
kullanıcılarda mekâna dair bir algı oluşturması paralellik göstermektedir. 

Kullanıcılara, hastanenin giriş bölümündeki zemin malzemesinin hangi arketipi çağrıştırdığı 
sorulmuştur (Şekil 2).  

Şekil 2. Özel Hastane ve Kamu Hastanesi Giriş Bölümü Zemin Malzemesi 

Özel hastanenin zemininde parlak, kolay temizlenebilir açık kahve tonunda mermer 
kullanılmıştır. Bu malzemenin kullanıcılarda en çok çağrıştırdığı arketip, %32 (50/16) oranıyla 
‘düzenleyici’ arketipidir. Bu arketipin özellikleri, giriş bölümünün zemininde kullanılan 
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malzemeye geçerek mekâna dair bir algı oluşmasını sağlamıştır. Kamu hastanesi zemininde 
siyah renkte parlak mermer kullanılmıştır. Bu malzemenin kullanıcılarda en çok çağrıştırdığı 
arketip, %46 (50/23) oranıyla ‘sıradan insan’dır. Zemin renginin koyuluğundan ötürü mekânı 
daha karanlık göstermiştir. Bu durum, bireylerde ‘sıradan insan’ arketipinin özelliklerini 
malzemeye geçirerek algıyı oluşturmuştur.  

Kullanıcılara, hastanenin giriş bölümündeki aydınlatmanın hangi arketipi çağrıştırdığı 
sorulmuştur (Şekil 3).  

   

Şekil 3. Özel Hastane ve Kamu Hastanesi Giriş Bölümü Aydınlatması 

Özel hastanenin giriş bölümü aydınlatması hem doğal hem de yapay ışıkla aydınlatılmaktadır. 
Çoğunlukla, gün ışığı kullanılmaktadır. Bu da hastalar açısından ortamın daha ferah 
algılanmasına neden olmaktadır. Aydınlatmanın kullanıcılarda en çok çağrıştırdığı arketip, %34 
(50/17) oranıyla ‘yardımsever’dir. Bu arketipin temelinde ‘iyimserlik, insanlara yardımcı 
olmak, düzeltici olmak, çözüm yaratmak’ yatmaktadır. Aydınlatmanın da insan psikolojisi 
üzerindeki etkisi düşünülünce, bu arketiple aydınlatma kullanıcılarda olumlu bir algı yaratmıştır 
denilebilir. Kamu hastanesinde yapay ışıklandırma kullanılmaktadır. Tavanda bulunan, sabit 
floresan aydınlatma hâkimdir. Bu aydınlatmanın kullanıcılarda en çok çağrıştırdığı arketip, 
%46(50/23) oranıyla ‘sıradan insan’dır.  

 

Kullanıcılara, hastanenin giriş kısmında kullanılan (varsa) tasarım objelerinin hangi arketipi 
çağrıştırdığı sorulmuştur (Şekil 4).     

 

Şekil 4. Özel Hastane Giriş Bölümü Tasarım Objeleri 
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Özel hastanenin giriş bölümünde, vazoda çiçekler ve çok sayıda tablo kullanılmıştır. Bireylerde 
bu objeler mekânın daha sıcak, samimi, prestijli algılanmasına neden olmaktadır. Kullanılan 
tasarım objelerinin kullanıcılarda en çok çağrıştırdığı arketip, %26 (50/18) oranıyla 
‘düzenleyici’ ve onu takiben %24 (50/12) oranıyla ‘saf’ arketipidir. ‘Saf’ arketipi temelinde 
‘çocuksu, sevimli, masum’ özelliklerini barındırmaktadır. ‘Düzenleyici’ arketipinin ise ‘iyilik, 
prestij, güç’ özellikleri olduğu yukarıda belirtilmektedir. Tasarım objeleri, kullanıcılarda 
olumlu bir etki bırakmaktadır diyebiliriz. Kamu hastanesinde tasarım objesi kullanılmamıştır.  

Kullanıcılara, hastanenin giriş bölümünde bulunan bankonun renginin, malzemesinin, 
tasarımının ve mekân içinde konumlandırılışının hangi arketipi çağrıştırdığı sorulmuştur (Şekil 
5).  

 

Şekil 5. Özel Hastane ve Kamu Hastanesi Banko Rengi, Malzemesi, Tasarımı ve 
Konumlandırılışı 

Özel hastanenin giriş bölümünde yer alan bankoda, krem rengi kullanılmıştır. Malzeme olarak 
laminant ile kaplanmıştır. Sade ve konforlu bir tasarımı vardır. Banko, mekâna simetrik bir 
şekilde konumlanmıştır. Kullanılan açık rengin kullanıcılarda en çok çağrıştırdığı arketip, 
%32(50/16) oranıyla ‘düzenleyici’dir. Malzemenin kullanıcılarda çağrıştırdığı arketip, %20 
(50/10) ile ‘düzenleyici’dir. Bankonun tasarımının kullanıcılarda çağrıştırdığı arketip, %26 
(50/13) oranıyla ‘düzenleyici’dir. Bankonun mekân içinde konumlandırılışının kullanıcılarda 
çağrıştırdığı arketip ise %36 (50/13) oranıyla ‘düzenleyici’dir.  

Kamu hastanesi giriş bölümünde yer alan bankonun rengi, alt kısmı krem rengi ve üst kısmı 
turkuaz olmak üzere iki renkten oluşmaktadır. Malzeme laminant ile kaplanmıştır. Bankonun 
arkasındaki mermer, duvarın rengiyle daha karışık ve karanlık görünmektedir. Ayrıca özel 
hastanedeki bankonun arka kısmında bulunan özelleştirilmiş alan, kamu hastanesinde 
bulunmamaktadır. Bankonun renginin kullanıcılara en çok çağrıştırdığı arketip, %42 (50/21) 
ile ‘sıradan insan’dır. Bankonun malzemesinin kullanıcılarda çağrıştırdığı arketip, %52 (50/26) 
ile ‘sıradan insan’dır. Bankonun tasarımının kullanıcılarda çağrıştırdığı arketip, %50 (50/25) 
ile ‘sıradan insan’dır. Bankonun mekân içinde konumlandırılışının kullanıcılara çağrıştırdığı 
arketip ise %42 (50/21) ile ‘sıradan insan’dır. Özel hastanedeki bankonun arka kısmında yer 
alan özelleştirilmiş alan, kamu hastanesinin rutin ve sıradanlığından kurtararak mekâna dair 
daha olumlu bir algı oluşmasını sağlamıştır.  
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Kullanıcılara, hastanenin bekleme salonunda bulunan koltukların dokusu, tasarımı, rengi ve 
mekân içinde konumlandırılışının hangi arketipi çağrıştırdığı sorulmuştur (Şekil 6, Şekil 7).  

 

Şekil 6. Özel Hastane Bekleme Salonu Koltuk Dokusu, Tasarımı, Rengi ve Konumlandırılışı 

 

Şekil 7. Kamu Hastanesi Bekleme Salonu Koltuk Dokusu, Tasarımı, Rengi ve 
Konumlandırılışı 

Özel hastanenin bekleme salonunda yer alan koltuklar, yumuşak bir dokuya sahiptir. Yumuşak 
dokulu yüzeyler, insana sükûnet ve rahatlık duygusu vermektedir. Kullanıcılarda doku %26 
(50/13) oranıyla ‘düzenleyici’, %18 (50/9) oranıyla ‘saf’ arketipini çağrıştırmaktadır. Kamu 
hastanesinin bekleme salonunda yer alan koltuklar, sert bir dokuya sahiptir. Kullanıcılarda doku 
%48 (50/24) ile ‘sıradan insan’ arketipini çağrıştırmaktadır.  

Özel hastanede bulunan koltukların tasarımı kullanıcılarına prestij ve statü özelliklerine sahip 
%20 (50/10) oranıyla ‘düzenleyici’ ve %14 (50/7) oranıyla ‘yaratıcı’ arketipini 
çağrıştırmaktadır. ‘Yaratıcı’ arketipinin temel özellikleri ‘hayal gücü, yenilik’tir. Bu özellikler 
düşünüldüğünde kullanıcının mekâna dair olumlu bir etki aldığını söyleyebiliriz. Kamu 
hastanesinin koltuk tasarımı, sıradan rutin özelliklerini taşıyan %58 (50/27) oranıyla ‘sıradan 
insan’ arketipidir.  

Özel hastane koltuklarının rengi, kahverengi ve krem rengidir. Kahverengi güven duygusu 
verir, resmiyetten uzak, samimi bir ortamın oluşmasını sağlar. Krem rengi ise, nötral bir renktir 
ve şık ve rahatlatıcıdır. Rengin kullanıcılarda en çok çağrıştırdığı arketip, %38 (50/19) oranıyla 
‘düzenleyici’ ve %20 (50/10) oranıyla ‘saf’tır. Rengin anlamıyla seçilen arketipin özellikleri 
uyum göstermekte ve mekâna dair olumlu bir izlenim yaratmasına neden olmaktadır. Kamu 
hastanesinin koltuk (sandalye) rengi, turkuaz ve yeşildir. Yeşil, sakinlik ve verimliliğin 
rengidir. Güvenlik duygusu vermektedir. Turkuazın ise, sakinleştirici bir etkisi vardır. 
Kullanıcılarda renk en çok %46 (50/23) oranıyla ‘sıradan insan’ arketipini çağrıştırmaktadır. 
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Burada unutulmaması gereken nokta, mekânın tasarım öğelerinin bütün bir şekilde algılandığı 
ve bu şekilde bir etki yarattığıdır.  

Özel hastanenin bekleme salonunda yer alan koltuklar, mekânın genişliğinden yararlanılarak 
asimetrik ve simetrik olarak iki biçimde konumlanmıştır. Mekânın genişliği, mekân içinde 
hareketi daha kolay hale getirmektedir. Kullanıcılar, koltukların konumlandırılışında %46 
(50/23) oranında ‘düzenleyici’ arketipini çağrıştırdığını belirtmişlerdir. Kamu hastanesi 
bekleme salonunda yer alan koltuklar, alanın darlığından dolayı mekân içinde hareketi kısıtlar 
şekilde konumlandırılmışlardır. Kullanıcılar, koltukların konumlandırılışında %44 (50/22) 
oranıyla ‘sıradan insan’ arketipini çağrıştırdığını belirtmişlerdir.  

Kullanıcılar, hastanenin bekleme salonunda kullanılan duvar renginin hangi arketipi 
çağrıştırdığı sorulmuştur (Şekil 8, Şekil 9).  

 

Şekil 8. Özel Hastane Bekleme Salonu Duvar Rengi 

 

Şekil 9. Kamu Hastanesi Bekleme Salonu Duvar Rengi 

Özel hastane bekleme salonun duvar rengi, iki renkten oluşmaktadır. Bunlar, hastanenin 
genelinde kullanılan krem ve mavi renkleridir. Sakinlik, ferahlık ve güven duygusu yaratan bu 
renkler, genellikle hastanelerin çoğunda tercih edilmektedir. Duvar renginin kullanıcılarda en 
çok çağrıştırdığı arketip, %24 (50/12) oranıyla ‘saf’ ve %22 (50/11) oranıyla ‘düzenleyici’dir. 
Arketiplerin özellikleri ile renklerin çağrıştırdığı duygular kullanıcılara paralel olarak 
yansımıştır.  
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Kamu hastanesinin duvar rengi beyazdır. Beyaz, sadelik ve ‘saf’lık duygularını 
çağrıştırmaktadır. Duvar renginin kullanıcılarda en çok çağrıştırdığı arketip, %48 (50/24) ile 
‘sıradan insan’dır. Bu renk de hastanelerde sıklıkla kullanılmaktadır.  

 

Kullanıcılara, bekleme salonunda kullanılan tavan renginin hangi arketipi çağrıştırdığı 
sorulmuştur (Şekil 10).  

 

Şekil 10. Özel Hastane ve Kamu Hastanesi Bekleme Salonu Tavan Renkleri 

Özel hastanenin bekleme salonunun tavan rengi beyaz olup asma tavan kullanılmıştır. Bu renk, 
ortamın daha aydınlık ve daha geniş gösterilmesini sağlamaktadır. Kullanıcılarda bu renk en 
çok %26 (50/13) ile ‘düzenleyici’ ve %24 (50/12) ile ‘bilge’ arketipini çağrıştırmaktadır. 
‘Bilge’ arketipinin temelinde ‘özgürlük, güven ve bilimsellik’ yatmaktadır. Kamu hastanesi 
bekleme salonun tavan rengi ortamın geneline hâkim olan beyaz renktir. Bu rengin 
kullanıcılarda çağrıştırdığı arketip, %50 (50/25) oranıyla ‘sıradan insan’dır.  

Kullanıcılara, hastanenin bekleme salonunda kullanılan zemin renginin ve malzemesinin hangi 
arketipi çağrıştırdığı sorulmuştur (Şekil 11, Şekil 12). 

 

Şekil 11. Özel Hastane Bekleme Salonu Zemin Rengi ve Malzemesi 

Özel hastanenin zemin renginde gri, kahverengi ve siyah tonları hâkimdir. Zemin, halı ile 
kaplanmıştır. Bu da ortamda bulunan bireyler için samimilik, sıcaklık, prestij duygularını 
vermektedir. Zemin rengi kullanıcılarda en çok %28 (50/14) oranıyla ‘saf’ ve %22 (50/11) 
oranıyla ‘düzenleyici’ arketipini çağrıştırmaktadır. Zemin malzemesi kullanıcılarda en çok %28 
(50/14) oranıyla ve %14 (50/7) oranıyla ‘yaratıcı’ arketipini çağrıştırmaktadır. Arketiplerin 
özellikleri ile ortamda yaratılmak istenen duygular paralellik göstermektedir.  
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Şekil 12. Kamu Hastanesi Bekleme Salonu Zemin Rengi ve Malzemesi 

Kamu hastanesinin iki farklı bekleme salonundan iki örnek gösterilmiştir. Sol taraftaki eski tip 
fayans beyaz renklidir. Sağ tarafta ise gri ve siyah rengin hâkim olduğu mermer kullanılmıştır. 
Zemin rengi kullanıcılarda en çok %48 (50/24) ile ‘sıradan insan’ arketipini çağrıştırmaktadır. 
Zemin malzemesi kullanıcılarda en çok %42(50/21) ile ‘sıradan insan’ arketipini 
çağrıştırmaktadır. 

Kullanıcılara, hastanenin bekleme salonunda kullanılan aydınlatmanın hangi arketipi 
çağrıştırdığı sorulmuştur (Şekil 13). 

 

Şekil 13. Özel Hastane ve Kamu Hastanesi Bekleme Salonu Aydınlatması 

İki hastanede de yapay aydınlatma kullanılmaktadır. Ancak özel hastanenin bazı bekleme 
salonlarında, günışığından da yararlanılmaktadır. Özel hastanede, genel aydınlatma hâkimdir. 
Aydınlatma açık renk duvarlarla birlikte düşünüldüğünde ortam daha ferah ve aydınlık 
hissedilmektedir. Kullanıcıların aydınlatma konusunda tercih ettikleri arketip, %22 (50/11) ile 
‘düzenleyici’ ve %16 (50/9) oranıyla  ‘saf’ arketipidir. Kamu hastanesinde yapay aydınlatma 
hâkimdir. Sabit floresan aydınlatma kullanılmaktadır. Ancak gözlemlere dayanılarak mekân 
tam olarak aydınlatılamadığı için daha karanlık görünmektedir. Kullanıcıların aydınlatma 
konusunda tercih ettikleri arketip, %42(50/21) oranıyla ‘sıradan insan’dır.  

Kullanıcılara, hastanenin bekleme salonunda (varsa) kullanılan tasarım objelerinin hangi 
arketipi çağrıştırdığı sorulmuştur (Şekil 14). 
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Şekil 14. Özel Hastane Bekleme Salonu Tasarım Objeleri 

Özel hastane bekleme salonunda tasarım objelerinden tablo kullanılmıştır. Bu objeler ortamın 
daha prestijli, samimi ve sıcak algılanmasını sağlamaktadır. Kullanıcılarda tasarım objeleri 
%28 (50/14) ile ‘düzenleyici’ ve %16 (50/9) ile ‘bilge’ arketipini çağrıştırmaktadır. Arketipin 
özellikleri ile mekânda yaratılan duygular paralellik göstermektedir.  

Kullanıcılara, hasta odalarında kullanılan duvar renginin hangi arketipi çağrıştırdığı 
sorulmuştur (Şekil 15).  

 

Şekil 15. Özel Hastane ve Kamu Hastanesi Hasta Odası Duvar Rengi  

Özel hastanenin hasta odasında krem rengi hâkimdir. Özelleştirilmek istenen kısımlarda, gri 
renk kullanılmıştır. Bu renk kullanıcılarda %42 (50/21) oranıyla ‘saf’ arketipini 
çağrıştırmaktadır. ‘Saf’ arketipinin temel özellikleri ‘sevimli, nostaljik, iyilik’tir. Kamu 
hastanesinin hasta odasında beyaz renk hâkimdir. Bu renk kullanıcılarda %46 (50/23) oranı ile 
‘sıradan insan’ arketipini çağrıştırmaktadır. 

Kullanıcılara, hasta odasında kullanılan zemin rengi ve malzemesinin hangi arketipi 
çağrıştırdığı sorulmuştur (Şekil 16).  

 

Şekil 16. Özel Hastane ve Kamu Hastanesi Hasta Odası Zemin Rengi ve Malzemesi 
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Özel hastanenin zemini krem renkli olup kolay temizlenebilen, hijyenik, pürüzsüz ve parlak bir 
görüntüye sahip pvc malzeme kullanılmıştır. Pürüzsüz ve parlak zemin, mekânın daha prestijli 
algılanmasını sağlamaktadır. Rengin kullanıcılarda çağrıştırdığı arketip, %32 (50/16) 
‘düzenleyici’ ve %24 (50/12) ile ‘bilge’dir. Malzemenin kullanıcılarda çağrıştırdığı arketip, 
%24 (50/12) ile ‘saf’ ve %14 (50/7) ‘yardımsever’dir. Kamu hastanesi zemini beyaz ve gri 
renkli olup seramik malzeme ile döşelidir. Rengin kullanıcılarda en çok çağrıştırdığı arketip, 
%54 (50/27) ile ‘sıradan insan’dır. Malzemenin kullanıcılarda çağrıştırdığı arketip ise %66 
(50/33) oranıyla ‘sıradan insan’dır.  

Kullanıcılara, hasta odalarında bulunan tasarım objelerinin hangi arketipi çağrıştırdığı 
sorulmuştur (Şekil 17).  

 

Şekil 17. Özel Hastane Hasta Odası Tasarım Objesi 

Özel hastanenin hasta odasında tablo kullanılmıştır ve bazı özelleştirilmek istenen alanlar gri 
renk ile özelleştirilerek ortam bireysel hale getirilmeye çalışılmıştır. Kullanılan objelerle, 
hastada evindeymiş duygusu uyandırılmaya çalışılmaktadır. Samimi ve sıcak bir ortam olarak 
algılanması sağlanabilmektedir. Kullanıcılarda tasarım objesine karşı en çok çağrışım yapan 
arketip, %26 (50/13) oranı ile ‘düzenleyici’ ve %16 (50/9) ile ‘yaratıcı’dır.  

Kullanıcılara, hasta odasında kullanılan aydınlatmanın hangi arketipi çağrıştırdığı sorulmuştur 
(Şekil 18, Şekil 19).  

 

Şekil 18. Özel Hastane Hasta Odası Aydınlatma 

Özel hastanede, sol tarafta yer alan dikdörtgen floresan aydınlatma ile genel aydınlatma 
sağlanmaktadır. Sağ tarafta yer alan aydınlatma ise hastanın yatağının yan tarafında bulunan 
yatak başı aydınlatmasıdır. Aydınlatmanın kullanıcılarda çağrıştırdığı arketip, %38 (50/19) 
oranıyla ‘düzenleyici’ ve %26(50/13) oranıyla ‘yaratıcı’ arketipidir.  
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Şekil 19. Kamu Hastanesi Hasta Odası Aydınlatma 

Kamu hastanesi hasta odası, tavanda bulunan günışığı floresan aydınlatma armatürleri ile 
aydınlatılmaktadır. Bu aydınlatmanın kullanıcılarda çağrıştırdığı arketip, %46 (50/23) oranıyla 
‘sıradan insan’dır. 

Kullanıcılara, hasta odalarında bulunan mobilyanın dokusu, rengi ve konumunun hangi 
arketipleri çağrıştırdığı sorulmuştur (Şekil 20, Şekil 21).  

 

 

Şekil 20. Özel Hastane Hasta Odası Mobilyanın Dokusu, Rengi ve Konumlandırılışı 

Özel hastanenin hasta odasında yer alan koltuğun dokusu yumuşaktır, gri renkte ve geçişleri 
zorlamayacak bir biçimde mekân içinde konumlandırılmıştır. Aynı zamanda, laminant ahşap 
beyaz bir masa bulunmaktadır. Televizyon ünitesinin olduğu yer ahşap kahverengi olup o alan 
gri renk ile de özelleştirilmiştir. Kullanıcılara hasta odasında yer alan mobilyanın dokusunun 
çağrıştırdığı arketip %42 (50/21) ile ‘saf’ ve %32(50/19) oranıyla ‘düzenleyici’dir. Mobilyanın 
renginin kullanıcılarda çağrıştırdığı arketip ise %30 (50/15) oranı ile ‘düzenleyici’ ve %18 
(50/9) oranıyla ‘yaratıcı’dır. Mobilyaların konumlandırılışının kullanıcılarda çağrıştırdığı 
arketip, %44(50/22) oranıyla ‘düzenleyici’ arketipidir.  
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Şekil 21. Kamu Hastanesi Hasta Odası Mobilyanın Dokusu, Rengi ve Konumlandırılışı 

Kamu hastanesi hasta odasında bulunan sehpa ve yatak başı ünitesi sert bir dokuya sahiptir. 
Sehpa krem rengi olup yatak başı ünitesi turkuaz ve beyaz renklerden oluşmaktadır. Odada bir 
adet oturma elemanı bulunmaktadır. Bu elemanın dokusu serttir ve konforlu değildir. Koyu 
lacivert ve siyah renkleri kullanılmıştır. Mekânın çok dar olması sebebiyle oturma elemanı ve 
sehpa konforsuz bir şekilde algılanabilir. Kullanıcılara hasta odasında yer alan mobilyanın 
dokusunun çağrıştırdığı arketip, %52 (50/26) oranı ile ‘sıradan insan’dır. Mobilyanın renginin 
kullanıcılarda çağrıştırdığı arketip, %60(50/30) ile ‘sıradan insan’dır. Konumlandırılışın 
kullanıcılarda çağrıştırdığı arketip %70(50/35) oranıyla yine ‘sıradan insan’dır.  

Kullanıcılara, muayene odasında bulunan mobilyaların dokusu ve renginin hangi arketipi 
çağrıştırdığı sorulmuştur (Şekil 22, Şekil 23).  

 

Şekil 22. Özel Hastane Muayene Odası Mobilyaların Dokusu ve Rengi 

Özel hastanenin muayene odasında bir adet masa ve sandalye, bir boy dolap ve raf 
bulunmaktadır. Bunlar bej renkli olup sert dokuya sahiptir. Sandalyeler ise siyah renklidir. 
Ortamın, daha prestijli görünebilmesini sağlayabilme potansiyeli bulunmaktadır. Kullanıcılara 
mobilyanın dokusunun çağrıştırdığı arketip, %32 (50/16) ile ‘düzenleyici’dir. ‘Düzenleyici’ 
arketipinin temel özellikleri düşünüldüğünde (prestij, güç, statü) istenilen imaja ulaşılmış gibi 
görünmektedir. Kullanıcılara mobilyanın renginin çağrıştırdığı arketip ise %26 (50/13) oranıyla 
‘saf’ ve %16 (50/9) oranıyla ‘düzenleyici’dir. 
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Şekil 23. Kamu Hastanesi Muayene Odası Mobilyaların Dokusu ve Rengi 

Kamu hastanesi muayene odasında bir adet masa, oturma elemanı ve bir adet dolap ünitesi 
bulunmaktadır. Bunlar sert dokuya sahiptir. Masa ve dolap krem rengi olup oturma elemanı 
siyah renkte ve yumuşak bir dokuya sahiptir. Kullanıcılara mobilyanın dokusunun çağrıştırdığı 
arketip, %48 (50/24) ile ‘sıradan insan’dır. Rengin kullanıcılarda çağrıştırdığı arketip yine %48 
(50/24) ile ‘sıradan insan’dır.  

Kullanıcılara, muayene odasının duvar renginin hangi arketipi çağrıştırdığı sorulmuştur (Şekil 
24, Şekil 25). 

 

Şekil 24. Özel Hastane Muayene Odası Duvar Rengi  

Özel hastanenin muayene odasında iki çeşit renk kullanılmıştır, koyu gri ve beyaz. Koyu gri, 
doktorun özelleştirmek istediği alanda kullanılmıştır. Kullanıcılarda bu renkler %26 (50/13) 
oranıyla ‘düzenleyici’ ve %16 (50/8) oranıyla ‘saf’ arketipidir.  

 

Şekil 25. Kamu Hastanesi Muayene Odası Duvar Rengi  

Kamu hastanesinde beyaz renk kullanılmıştır. Kullanıcılarda %52 (50/26) oranıyla ‘sıradan 
insan’ arketipini çağrıştırmaktadır. 

Kullanıcılara, muayene odasının zemin malzemesi ve renginin hangi arketipi çağrıştırdığı 
sorulmuştur (Şekil 26). 
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Şekil 26. Özel Hastane ve Kamu Hastanesi Muayene Odası Zemin Malzemesi ve Renkleri 

Özel hastanenin zemini pürüzsüz, hijyenik ve açık mavi bir zemin kaplamasıyla kaplanmıştır. 
Zeminin pürüzsüz olması, kullanıcılara daha lüks ve prestijli bir görünüm sağlayabilmektedir. 
Malzeme kullanıcılarda %34 (50/17) oranıyla ‘düzenleyici’ ve %28 (50/14) oranıyla ‘bilge’ 
arketipini çağrıştırarak özellikle ‘düzenleyici’ arketipinin özellikleriyle paralellik göstermiştir. 
Zeminin rengi kullanıcılarda %24 (50/12) oranla ‘saf’ ve %18 (50/9) bir oranla ‘düzenleyici’ 
arketipini çağrıştırmaktadır.  

Kamu hastanesi zemini beyaz renkli seramikle döşenmiştir. Kolay temizlenebilir, ancak 
derzlerin arasına mikrop girebileceğinden çok da hijyenik değildir. Rengin kullanıcılarda 
çağrıştırdığı arketip, %58 (50/29) ile ‘sıradan insan’dır. Malzemenin kullanıcılarda çağrıştırdığı 
arketip, %48 (50/24) ile yine sırdan insandır.  

Kullanıcılara, muayene odasında kullanılan aydınlatmanın hangi arketipi çağrıştırdığı 
sorulmuştur (Şekil 27).  

 

Şekil 27. Özel Hastane ve Kamu Hastanesi Muayene Odası Aydınlatma 

Özel hastanenin muayene odasında sabit aydınlatma ile genel aydınlatma sağlanmaktadır. Bu 
aydınlatma kullanıcılarda %30 (50/15) oranı ile ‘düzenleyici’ ve %20 (50/10) oranı ile ‘saf’ 
arketipidir. Kamu hastanesi muayene odasında floresan aydınlatma ile genel aydınlatma 
hâkimdir. Bu aydınlatma kullanıcılarda %52 (50/26) oranıyla ‘sıradan insan’ arketipini 
çağrıştırmaktadır.  

 

Kullanıcılara, muayene odasında kullanılan tasarım objelerinin hangi arketipini çağrıştırdığı 
sorulmuştur (Şekil 28). 
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Şekil 28. Özel Hastane Muayene Odası Tasarım Objeleri 

Tasarım objeleri sadece özel hastanede bulunmaktadır. Bu objeler mekâna samimilik, sıcaklık, 
prestij özellikleri vermektedir. Tasarım objeleri kullanıcılarda %54 (50/27) oranıyla 
‘düzenleyici’ arketipini çağrıştırmaktadır.  

Kullanıcılara, hastanenin içinde bulunan yönlendirici levhaların renginin hangi arketipi 
çağrıştırdığı sorulmuştur (Şekil 29, Şekil 30).  

 

Şekil 29. Özel Hastane Yönlendirici Levhalar  

Yönlendirici levhalar, bireylerin mekânda daha rahat hareket edebilmelerini sağlamaktadır. 
Özel hastanede yönlendirici levhalar gri metal ve siyah renkte yazılarla mekânın genel 
renklerine uyum sağlamışlar, gri ve siyahın birleşimi ile lüks bir görünüme ulaşmışlardır. Diğer 
taraftan, bazı levhalarda ışıklandırılmıştır. Yönlendirici levhalar kullanıcılarda %46 (50/23) ile 
‘yardımsever’ arketipidir.  

 

Şekil 30. Kamu Hastanesi Yönlendirici Levhalar 

Kamu hastanesinde kiremit rengi duvar üzerine konumlanan levhalar, turkuaz üzerine beyaz 
renkli yazıyla gözü yoran bir üçleme içinde yer almaktadırlar. Yönlendirici levhalar 
kullanıcılarda %44 (50/22) oranıyla ‘sıradan insan’ ve %20 (50/10) oranıyla ‘yardımsever’ 
arketipini çağrıştırmaktadır.  

Son olarak kullanıcılara hastanenin genel atmosferinin hangi arketipi çağrıştırdığı 
sorulduğunda, özel hastane kullanıcıları %38’i (50/19) ‘düzenleyici’ ve %20’si (50/10) 
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‘yaratıcı’ arketipini çağrıştırdığını belirtirken, kamu hastanesi kullanıcılarının %54’ü (50/27) 
‘sıradan insan’ arketipini çağrıştırdığını belirtmişlerdir.  

SONUÇ 

Mekân, içinde kendi kodlarını barındıran ama aynı zamanda bireylerin mekânda hareketi ile 
daha farklı anlamlar kazanabilen tanımlı bir boşluktur. Mekân geçmişten günümüze büyük 
değişimler geçirerek ve hala da gelişmekte olan bir kavramdır. Mekân, gelişimi ile birlikte 
bireyi içine daha çok almaya ve insan-mekân etkileşimini zirveye çıkarmaya devam etmektedir. 
Özellikle günümüz tüketim toplumunda, mekân-insan etkileşimi zirve noktasını yaşamaktadır. 
Bunun en büyük nedeni ise mekânların da tüketilebiliyor olmasından kaynaklanmaktadır. 
Bireyler mekânı tüketerek istedikleri imaja, prestije ve statüye ulaşmaya çalışmaktadır. Bu 
nedenle, her mekânda tasarım çok önemli bir hal almış durumdadır. Bu algılama ise, mekânın 
iç tasarım öğeleriyle oluşturulmaktadır.  

Sağlık sektörü de bu alana büyük anlamda hizmet etmektedir. Küresel dünyada neo-liberal 
ekonomiler çerçevesinde şekillenen sağlık hizmetleri ve sağlık malzemeleri, kapitalist sistemin 
yönlendirdiği metalar haline dönüşmüştür. Birbirleriyle rekabet içinde olan hastaneler, iç 
mekân tasarımlarını önemsemektedir. Çünkü bu, tercih edilmeyi sağlamaktadır. Hastalar için 
ise bu durum, hastanelerden daha çok estetik ve konfor beklentisini getirmektedir. Hastanelerin 
iç mekân tasarımlarının, kullanıcılar üzerindeki etkileri bilinmektedir. Mekânın her tasarım 
öğesi, bireylerin zihninde bir algı oluşturarak mekâna dair bir izlenim yaratmaktadır.  

Çalışmanın araştırma bölümünde, mekân tasarımlarının tüketici algısına etkisi ölçülmeye 
çalışılmıştır. Ölçümü gerçekleştirmek için, bireylerde belirli duygulara işaret eden 12 arketip 
kullanılmıştır. Bu arketipler, mekâna dair bireylerin nasıl bir algıya sahip olduğu kanısına 
varmak içindir. Adana ilinde bulunan bir özel ve bir de kamu hastanesi iç mekân tasarım öğeleri 
incelenmiştir. Nicel veriler ışığında, özel hastane kullanıcıları iç mekânda bulunan tasarım 
öğelerine karşılık büyük oranda ‘düzenleyici’ ve ‘yaratıcı’ arketipini seçmişlerdir. 
‘Düzenleyici’ arketipi ‘güç, prestij, yönetici, kontrol eden, güvenilir’ özelliklerini içinde 
barındırmaktadır. ‘Yaratıcı’ arketipi ise ‘hayal gücü ve sınırsız yeniliği’ gibi özellikleri 
çağrıştırmaktadır. Kullanıcılarda özel hastanenin iç mekân tasarım öğeleri prestiji, güvenirliliği, 
hayal gücünü ve sınırsız yeniliği çağrıştırmaktadır. Bu özellikler, özel hastanenin iç mekânına 
ve hastanenin kendisine atfedilerek birlikte düşünülmüştür. Bireylerin zihninde prestijli, 
yenilikçi ve güvenilir olarak kodlanıp sağlığın tüketim nesnesine dönüştürülmesine yardımcı 
olmaktadır. Bireylerde, bu arketiplerin özellikleri aynı zamanda mekân dilini de oluşturmuştur.  

Kamu hastanesinin tüm kullanıcıları, iç mekânda bulunan tasarım öğelerine karşılık ‘sıradan 
insan’ arketipini seçmişlerdir. ‘Sıradan insan’ arketipi ‘rutin, sıradan’ özelliklerine sahip olup 
‘sessiz çoğunluğu’ ifade etmektedir. İç mekânda kullanılan renkler, dokular, malzeme, 
aydınlatma bireye sıradanlığı ve rutini çağrıştırmıştır. Kullanıcılar kamu hastanesi ile 
sıradanlığı, rutini birlikte düşünerek mekânın dilini sıradan ve rutin olarak beyinlerinde 
kodlanmışlardır. Sessiz çoğunluk kavramı, önemli bir ayrıntıya gönderme yapmaktadır. 
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Bireyler bu hastaneyi konfor ve estetik açıdan tercih edilebilir bulmamakta, zorunlu oldukları 
için gitmektedirler denilebilir. 

Mekânın tasarım öğelerinin bireylerde bıraktığı etki açısından düşünüldüğünde, özel hastane 
bireyler için tam da tüketim toplumunda olduğu gibi tüketilen bir mekân halini almıştır. Bunun 
en büyük nedeni, iç mekân tasarım öğelerinin mekân içinde birlik oluşturmasından 
kaynaklanmaktadır. Gerek renkler gerek malzeme, doku, biçim gerekse de aydınlatma 
hastanenin bütün tasarım öğeleri uyum içindedir. Bu uyumlu durum, ortak bir mekân dili 
oluşturmuş ve bireylerin zihninde bu şekilde yer almasını sağlayarak mekânın tüketilmesini 
sağlamıştır.  

Özel sağlık kuruluşlarının sağlığın metalaşmasında ve tüketim nesnesi olarak tüketiciler 
tarafından algılanmasında daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Sağlığın metalaşmasına ve 
sağlıklı olma kültürünün statü zorunluluğu olarak algılatılmasına aracılık ettikleri 
gözlemlenmektedir. Kamu hastanelerinde ise, bu durum daha sıradan bir şekilde karşımıza 
çıkmaktadır. Geleneksel çağlarda inşa edilen ve günümüze kadar ulaşan mimari yapılar ve bu 
yapıların iç/dış tasarımları, atmosferi ve yapılanma biçimiyle yaşanmışlıkları ve o dönemin 
bireylerinin kültürel kodlarını bize aktırırken; tüketim toplumlarında inşa edilen mimari yapılar 
ve mekân tasarımlarıysa iletmiş oldukları kodlarla oluşturulması gereken yaşam biçimlerini ve 
yaşamın nasıl konumlandırılması gerektiğini empoze etmektedir. Tüketim çılgınlığı ile 
davranan ve tükettiği her şeyle statü kazandığını düşünen tüketici, sistem tarafından 
oluşturulmak istenen kıskaçtan asla kurtulamamakta ve kendisine sunulan her şeyi tüketip 
gündelik yaşam pratiklerini de dayatılan kodlar aracılığı ile şekillendirmektedir.  
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SİVİL TOPLUM VE DEVLET İLİŞKİSİ TARTIŞMASINDA SÜREKLİLİK VE 
KOPUŞLAR: HEGEL, MARX VE GRAMSCİ  
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ÖZET 

İnsanın var oluşuna ilişkin sorgulama, ilkin gerçekliğin ne olduğunu sorgulayan ontolojik 
düşünceden başlayarak, bu gerçekliğe ilişkin bilginin ne olduğu ve bu bilginin nasıl elde 
edildiği sorularına doğru yol alır. Bilginin elde edilme sürecini önümüze seren metodoloji insan 
etkinliklerine uygulanarak, onun aslında ne olduğu sorusuna cevap vermemize yardım eder. 
Söz konusu bu süreci en iyi şekilde, insanın iki var oluş düzeyine tekabül eden sivil toplum ile 
devlet arasındaki ilişkinin ne olduğuna cevap ararken izleyebiliyoruz. Çalışmamızda, siyaset 
felsefesi ile siyaset sosyolojisinin kesiştiği bir mesele olarak sivil toplum ile devlet arasındaki 
ilişki, Hegel, Marx ve Gramsci’nin ontolojik, epistemolojik ve politik düşünceleri ekseninde 
tartışılmaktadır. Tartışma, bu üç düşünür arasındaki felsefi süreklilik ve kopuşu sivil toplum ve 
devlet ilişkisi bağlamında ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Gerçekliğin ne olduğu sorusuna “Geist” olarak cevap veren Hegel’e göre, varlığın bütünü bu 
tinsel ilkede saklıdır. Tüm evren ve insanın var oluşuna ilişkin her şey, “Geist”ın kendini 
sonsuzca açması ile ortaya çıkmıştır. Geist, kendi içinde ve kendi kendine olduğu olanaklar 
düzeyinde, gizli olan gücünü gerçekleştiremez ve kendisini bilip tanıyamaz. Bunun için açığa 
çıkmaya ihtiyacı vardır. Bu noktada varlık kendini ilkin doğada göstermiştir. Bu aşama 
tikellikler alanıdır ve varlık bu aşamada parçalanmış, maddeleşmiş ve zorunluluk alanına 
hapsolmuştur. Ne zaman ki insan zorunluluklar alanından varlığın bilincine yükselmiştir, o 
zaman “Geist”, gerçeklik düzeyinde görünür hale gelmiştir. Böylece “Geist” kendini tarih 
olarak dışa vurmuştur. Bu diyalektik sürecin sonunda varlık bilinç, özgürlük, birlik ve süreklilik 
nitelikleri ile yeryüzünde görünür olmuştur artık. Hegel insanın var oluş alanlarını, politik 
düzey de dahil olmak üzere bu diyalektik yöntemle düşünmüştür. Söz konusu diyalektiğe göre 
aile ve sivil toplum düzeyleri “Geist”ın hapsolduğu zorunluluklar ve çatışma alanlarıdır. Oysa 
devlet, “Geist”ın insan bilincinde tezahürü ile insanın etik varlığının son uğrağı, doruk noktası 
olarak karşımıza çıkar.  O artık evrensel, kadir-i mutlak ve aşkın devlettir. 
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Marx, Hegel’in bu devlet anlayışını tersine çevirmiştir. Marx’ın Hegel felsefesine yönelik ilki 
ontolojik, diğeri politik olmak üzere iki çevirme işlemi yaptığını görüyoruz. İlk akıl yürütmeye 
göre tarihi yapan “Geist” değil, sosyal ve ekonomik koşullarla şekillenen insan etkinlikleridir. 
Böylece metodolojik açıdan Hegel’i izleyen Marx’ın, ontolojik açıdan Hegel’den koptuğunu, 
onun idealizminin yerine materyalizmi koyduğunu görüyoruz. Marx ikinci tersine çevirme 
işlemini ise devlet kavrayışına yöneltmiştir. Buna göre devlet, sivil toplum alanındaki 
çatışmaların bir yansımasıdır ve etik bir varlık olmaktan çok uzaktır. Bu haliyle devlet sivil 
toplumun bir türevinden, bir çıktısından başka bir şey değildir. Marx’ta sivil toplum, Hegel’in 
varsayımlarının aksine, bireysel egoizmin değil, sınıf çatışmalarının hüküm sürdüğü bir alana; 
devlet ise, nesnel ahlakiliğe değil, sivil toplumun sınıflı doğası gereği, ekonomik anlamda güçlü 
olan sınıfa yani, egemen sınıfa hizmet eden bir araca dönüşmektedir.  

Gramsci, metodolojik açıdan hem Hegel’in hem de Marx’ın yaklaşımlarını tarihsel blok 
kavramıyla özümleyerek, bir bakıma yeni bir sentez yaparak bir potada eritmektedir. 
Gramsci’nin metodolojisinin temelini oluşturan tarihsel blok, birey ve irade öğelerinin 
abartılmasına dayanan ideolojizm ile, ekonominin tek yönlü ve mekanik belirlenime büründüğü 
ekonomizm arasındaki organik birliktir. Kısaca, altyapı-üstyapı, idealizm-materyalizm gibi 
ikiliklerin bütüncül birliğidir. İşte Gramsci, hegemonya kuramını bu tarihsel bloğa 
dayandırarak, sivil topluma ve devlete özgün bir karakter kazandırmıştır. Marx’ın yaptığı 
tersine çevirmeleri organik bir bütünlüğe dönüştüren Gramsci’ye göre sivil toplum, salt 
ekonomik ilişkiler alanından ziyade siyasal, ekonomik ve ideolojik etkinlikler alanına; devlet 
ise, Marx’ın ileri sürdüğü gibi egemen sınıfın basit bir baskı aracından ziyade, hegemonya ile 
donatılan zor ve rızanın birleşimine dönüşmektedir. Buna göre devlet Gramsci düşüncesinde, 
sivil toplum ile rızayı, politik toplum ile baskıyı elinde bulunduran bütüncül bir aygıt haline 
gelir. 

Anahtar Kelimeler: Devlet, Sivil Toplum, Hegel, Marx, Gramsci 

 

ABSTRACT 

The questioning about the existence of man begins with the ontological thought which questions 
what reality is and proceeds towards what knowledge about this reality is and how this 
knowledge is acquired. The methodology which reveals the acquisition process of knowledge 
is applied to human activities and helps us answer the question of what it really is. We are able 
to watch the process in question in the best manner while seeking the answers to what the 
relationship between civil society and state is, which both correspond to the two levels of 
existence of man. In our study, the relationship between civil society and state as an issue where 
political philosophy and political sociology coincide is discussed in the axis of the ontological, 
epistemological and political views of Hegel, Marx and Gramsci. This discussion aims at 
displaying the philosophical continuity and disengagement between these three philosophers 
within the context of the relationship between civil society and state. 



ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
November 13-15, 2020 / Ankara, TURKEY 

       PROCEEDINGS BOOK 123 

According to Hegel who answers the question about what reality is as “Geist,” existence as a 
whole is hidden within this spiritual principle. The whole universe and everything related to the 
existence of man has come to being with “Geist’s” opening of itself in an infinite manner. Geist 
cannot realize its hidden power within itself and at the level of possibilities where it is by itself 
and cannot know and recognize itself. Geist need to come in the open for this to happen. At this 
point, existence has initially made itself seen in nature. This stage is the area of partialities and 
existence in this phase has become fragmented, materialized and imprisoned in the area of 
obligation. “Geist” become visible in the level of reality only when man has ascended from the 
area of obligation to awareness of existence. Thus, “Geist” has expressed itself as history. At 
the end of this dialectical process, existence has become visible on Earth with its characteristics 
of consciousness, freedom, unity and continuity. Hegel has considered the existence areas of 
man through this dialectical method which includes political level as well. According to the 
dialectic in question, family and civil society levels and the obligation and conflict areas where 
“Geist” imprisoned. However, state comes to the fore as the last stop, the peak moment of man’s 
ethical existence with the manifestation of “Geist” in man’s consciousness. It is now the 
universal, omnipotent and transcendental state.  

Marx has reversed Hegel’s understanding of the state. We see that Marx has carried put two 
conversions in relation to Hegel’s philosophy, the first being ontological and the other political. 
According to the first reasoning, what makes history is not “Geist” but human activities which 
are shaped with social and economic conditions. Thus, we see that Marx who followed Hegel 
in methodological terms has broken away from Hegel ontologically and replaced his idealism 
with materialism. Marx has directed the second conversion process towards the understanding 
of the state. According to this, the state is a reflection of the conflicts in the area of civil society 
and is far from being an ethical being. The state in this condition is nothing but a derivative, an 
output of civil society. According to Marx, civil society turns into an area where class conflicts 
are dominant and not individual egoism contrary to Hegel’s assumptions, whereas the state 
turns into the class that is economically powerful, in other words a tool which serves the 
dominant class by nature of the class divisions of civil society and not material ethicalness.  

Gramsci has internalized both Hegel’s and Marx’s approaches methodologically with the 
historical block concept and in a way melts them in a pot by creating a new synthesis. The 
historical block which constitutes the basis of Gramsci’s methodology is the organic unity 
between ideologism which is based on the exaggeration of the elements of individual and will 
and economism where economy assumes a one way and mechanical determination. In short, it 
is the holistic unity of dualities such as substructure-superstructure and idealism-materialism. 
Therefore, Gramsci has based the theory of hegemony on this historical block and made it 
possible for civil society and the state to acquire a authentic character. According to Gramsci, 
who has transformed the inversions of Marx into an organic unity, civil society transforms into 
an area of political, economic and ideological activities rather than merely economical relations, 
whereas the state as Marx asserts has transforms into a combination of force and consent 
furnished with hegemony rather than a simple tool of pressure of the dominant class. According 
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to this, the state in the view of Gramsci, becomes a holistic device which holds civil society and 
consent and political society and pressure. 

Keywords: State, Civil Society, Hegel, Marx, Gramsci 
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FUTBOLCU GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNİN FUTBOL 
KULÜPLERİNE ETKİSİ 

THE EFFECT OF TAXING FOOTBALL PLAYER INCOME ON FOOTBALL CLUBS 

                                                                                              Öğr. Gör. Şahin AY 

Siirt Üniversitesi, Kurtalan Meslek Yüksekokulu 

                                                                                           ORCID NO:  0000-0002-3036-2155 

ÖZET 

Türkiye’de futbol kulüplerinin ekonomik sorunları son yıllarda artış eğilimindedir. 
Futbolcuların ve futbol kulüplerinin ödediği vergi oranlarında yapılan değişiklikle beraber, 
ödenecek vergi tutarları artmıştır. Daha önceki kanuni düzenleme ile en üst lig olan Süper 
Lig’de mücadele eden kulüplerde, kaynaktan kesilen, %15 sabit oranlı vergi söz konusuydu. 
Yapılan kanuni düzenleme ile kaynaktan %20 oranında vergi kesintisi yapıldıktan sonra 
futbolcudan da geliri 600.000 TL’yi aştıktan sonra %40 oranında gelir vergisi alınması ve 
ardından kulübün ödediği %20 oranında verginin mahsup edilmesi yönünde kanuni düzenleme 
yapılmıştır. Kulüpler, futbolcularla yaptıkları sözleşmelerde çoğu zaman net ödenecek tutarlar 
üzerinden anlaşma yapmaktadır. Bu durum beyanname verme zorunluluğunu değiştirmekle 
beraber kulüplerin yükünü arttırmaktadır. Hem Euro kurunun artması hem de vergi oranlarında 
meydana gelen artışlar futbol kulüplerini ekonomik olarak daha zor duruma sokmaktadır. 
Ayrıca futbol kulüpleri için önemli gelir kaynakları arasında bulunan UEFA 
organizasyonlarındaki müsabakalarda alınan başarısız sonuçlar ve Covid-19 pandemisiyle 
birlikte futbol maçlarının seyircisiz oynanması kulüplerin gelirlerinin azalmasına sebep 
olmuştur.  

Anahtar kelimeler: Vergi, futbol, gelir 

 

ABSTRACT 

The economic problems of football clubs in Turkey tend to increase in recent years. With the 
change in the tax rates paid by football players and football clubs, the tax amounts to be paid 
increased. With the previous legal regulation, there was a 15% flat-rate tax deducted from the 
source for the clubs competing in the Super League (the top league). With the new regulation, 
players have more than 600K TL income per month have to pay a 40% tax in total, 20% of it 
paid by the club. Most of the time, clubs make agreements with players over the net amounts 
to be paid. This situation increases the burden of the clubs due to the obligation to submit 
declarations. Both the increase in the Euro exchange rate and the increases in tax rates put 
football clubs “economically” in a more difficult situation. In addition, the unsuccessful results 
of the competitions in UEFA organizations, which are among the important sources of income 
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for football clubs, and the playing of football matches without an audience due to the Covid-19 
pandemic caused the income of the clubs to decrease. 

Keywords: Tax, football, income 
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ULUSLARARASI KURULUŞLARIN ÇALIŞANLARININ TÜRK 
MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKU KAPSAMINDAKİ YARGI BAĞISIKLIĞININ 

SINIRLARI 

LIMITS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ KEY PERSONEL’S 
JURISDICTIONAL IMMUNITY UNDER TURKISH PRIVATE INTERNATIONAL LAW 

Dr. Öğr. Üyesi Özge VARIŞ 

Kırklareli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi , Milletlerarası Özel Hukuk ABD, Kırklareli 

ORCID NO: 0000-0001-9699-7412 

ÖZET 

 Yargı bağışıklığı, literatürde uzun süredir tartışılmaktadır. Diplomatların ve konsolosluk 
personelinin hukuki statüsü uluslararası hukukta, dolayısıyla ulusal hukuk sistemlerinde iyi 
düzenlenmiştir. Bunun her şeyden önce nedeni, uluslararası teamül hukukunu geliştirmiş 
olması ve Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Konvansiyonu, çağdaş uluslararası hukuk 
kapsamında temel yasal normları ve ilkeleri belirlemektedir. 

Öte yandan, bu kuruluşların kilit personelinin yasal statüsü ve ulusal hukuk sistemleriyle 
ilişkileri bir kenara bırakılmıştır. Bu personelin hakları ve yükümlülükleri çoğunlukla 
uluslararası kamu hukuku kapsamında tasarlanmıştır; ancak, bu personelin milletlerarası özel 
hukuk kapsamdaki yasal statüsü, özellikle ev sahibi devletlerin milletlerarası özel hukuku 
mevzuatı kapsamındaki hakları ve yükümlülüklerinin çerçevesi literatürde pek tartışılmamış 
ancak uluslararası kamu hukukunda farklı bir hukuki rejim altındadır. 

Bu bağlamda, tartışılması gereken iki tür hukuki norm ve ilke vardır. Bunlar; uluslararası kamu 
hukuku kapsamındaki normlar ve ilkeler ve ikincisi, milletlerarası özel hukuk bölümüdür. 
Ayrıca, yabancılara muamele ile ev sahibi devletin vatandaşları arasında da bir fark vardır. Bu 
nedenle, bu makale uluslararası kuruluşların ve uluslararası kuruluşların personelinin yargı 
dokunulmazlığının tanımı ve yasal çerçevesini milletlerarası özel hukuk kapsamında 
tartışacaktır. 

Uluslararası kuruluşların personelinin yargı dokunulmazlığını analiz etmek için; ilk olarak, 
uluslararası kuruluşların yargı dokunulmazlığının yasal arka planı açıklanacak, ikinci olarak, 
personelin yargı bağışıklığı incelenecektir. Son bölümde uluslararası kuruluş personelinin yargı 
dokunulmazlığının sınırları, milletlerarası özel hukuk ve özellikle Türk milletlerarası özel 
hukuku  mevzuatı kapsamında incelenecektir. Bu maddenin son bölümü, personelin uyruğuna 
göre iki farklı sisteme ayrılacaktır. Buna göre, yasal çerçeve Türk vatandaşları ve Türk 
vatandaşı olmayanlar için Türk milletlerarası özel hukuku mevzuatına göre anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yargı bağışıklığı, uluslararası kuruluşlar, personel, milletlerarası özel 
hukuk 
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ABSTRACT 

The jurisdictional immunity has been long discussed in the literature. The legal status of 
diplomats and consular personnel are well regulated under international law, so under national 
legal systems. The reason for this first of all it has developed customary international law and 
the Vienna Convention on Diplomatic Relations sets the key legal norms and principles under 
the contemporary international law.  

On the other hand, the legal status of key personnel of these organizations and their relationship 
with the national legal systems has been set aside. These personnel’s’ rights and obligations 
mostly designed under public international law; however, these personnel’s legal status under 
private international, especially framework of rights and obligations under private international 
law of the host states are under scrutiny.   

In that regard, there are two sets of legal norms and principles need to be discussed. First of all, 
the norms and principles under public international law and secondly, private international law 
part. Also, there is a difference between the treatment of foreigners and nationals of the host 
state. Therefore, this article will discuss the definition and legal framework of jurisdictional 
immunity of international organizations and personnel of international organizations.  

In order to analyze the jurisdictional immunity of personnel of international organizations; 
firstly, the legal background of the jurisdictional immunity of international organizations will 
be explained, secondly, the personnel’s’ jurisdictional immunity will be analyzed. In the last 
part the limits of the jurisdictional immunity of personnel of international organizations will be 
examined under private international and especially Turkish private international law. The last 
part of this article will be divided into two different systems based on the nationality of the 
personnel. For instance, the legal framework can be differentiated for Turkish nationals and 
non-Turkish nationals under Turkish private international law.  

Keywords: Jurisdictional immunity, international organizations, key personnel, private 
international law 
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MİLLETLERARASI HUKUKTA VE TÜRK VATANDAŞLIK HUKUKUNDA 
VATANSIZLIĞIN ÖNLENMESİ 

PREVENTION OF STATELESSNESS IN INTERNATIONAL LAW AND TURKISH 
CITIZENSHIP LAW 

Dr. Öğretim Üyesi Arzu ALİBABA 

 Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

ORCID NO:0000-0002-4101-5554 

ÖZET 

Dünya üzerinde yaşayan milyonlarca vatansız kişi vardır. Meselenin önemini vurgulamak 
adına, vatansızlık kavramı yerine “yasal hayaletler” veya “hiçbir yerin vatandaşı” gibi 
kavramlar kullanılmaktadır. Herhangi bir devletin vatandaşı olmamaları dolayısıyla vatansızlar 
sıklıkla okula gidememekte, sağlık hizmetlerinden yararlanamamakta, işe girememekte, ev 
alamamakta hatta evlenememektedirler. Temel hakların herkes için olduğu açık olmakla 
birlikte, günümüzde vatandaşlık halen birçok hakka erişimde kilit rol oynamaktadır. Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği vatansızlığa yol açan nedenler arasında; arazi terk ve 
ilhakı, idari uygulamalar, ayrımcılık, vatandaşlık kanunlarının ihtilafı, evliliğe ilişkin kanunlar,  
doğum kaydına ilişkin kanunlar gibi nedenler sıralamıştır. Bu nedenler arasında yer alan 
vatandaşlık kanunlarının ihtilafı, doktrinde de vatansızlığa yol açan en önemli neden olarak 
kabul edilmektedir. Her ne kadar milletlerarası hukukta vatansızların hukuki durumlarını 
iyileştirici ya da vatansızlığı azaltmaya yönelik milletlerarası belgeler kabul edilmiş olsa da, şu 
ana kadar vatansızlık sorununa yeterli bir çözüm üretilememiştir. Bu tebliğin amacı 
vatansızlığın önlenmesi bağlamında vatansızlık sorununun milletlerarası belgelerde ve Türk 
vatandaşlık hukukunda nasıl düzenlendiğini irdelemektir. Bu bağlamda, vatansızlığın 
önlenmesine yönelik düzenlemeler içeren 1930 Vatandaşlık Kanunları İhtilafına İlişkin Bazı 
Sorular Sözleşmesi, 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 1954 Vatansız Kişilerin Hukuki 
Statülerine İlişkin Sözleşme, 1961 Vatansızlık Hallerinin Azaltılmasına İlişkin Sözleşme, 1966 
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, 1979 Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ve 1989 Çocuk Hakları Sözleşmesi incelenecektir. Türk 
vatandaşlık hukuku ise 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’ndan hareketle ele alınacaktır. 
Bu çerçevede, doğum anında vatansızlığın önlenmesi, bahse konu Kanunun 8. maddesinden 
hareketle doğum yeri esası (jus soli) incelenmek suretiyle ortaya konulacaktır. Sonradan 
meydan gelebilecek vatansızlığın önlenmesi ise çıkma yoluyla Türk vatandaşlığının kaybı ve 
seçme hakkının kullanılması yoluyla Türk vatandaşlığının kaybına ilişkin düzenlemelerden 
hareketle incelenecektir. Son olarak, Türk Vatandaşlığı Kanunu çağdaş vatandaşlık hukuku 
ilkeleriyle karşılaştırılıp, vatansızlığın önlenmesine yönelik Türk hukukunda neler 
yapılabileceğine ilişkin önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Vatansızlık, Türk Vatandaşlığı Kanunu, Milletlerarası Sözleşmeler, 
Vatansızlığın Önlenmesi, Jus Soli 
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ABSTRACT 

There are millions of people living all around the world who are stateless. In order to emphasize 
the seriousness of the issue, “legal ghosts” or “citizens of nowhere” are some of the concepts 
used instead of stateless. Because of not being citizen of any state, stateless people often are not 
allowed to go to school, enjoy health services, get a job or buy a house, even get married. It is 
obvious that basic rights are for everyone but today citizenship is still a key for accessing most 
of the rights. The United Nations High Commissioner for Refugees listed some of the reasons 
behind statelessness as: transfer of territory, administrative practices, discrimination, conflict 
of laws, laws relating to marriage, laws relating to registration of births. Conflict of laws is 
considered to be the most important reason behind statelessness among authors as well. 
Although there are international documents regarding status of stateless persons or reduction of 
statelessness, until now the problem of statelessness couldn’t have been adequately solved. The 
aim of this presentation is to examine how statelessness is regulated under international 
documents and Turkish citizenship law especially regarding prevention of statelessness. Within 
this framework, the rules regulating the prevention of statelessness under The Convention on 
Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws (1930), Universal Declaration 
of Human Rights (1948), Convention Relating to Status of Stateless Persons (1954), 
Convention on the Reduction of Statelessness (1961), International Covenant on Civil and 
Political Rights (1966), Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against 
Women (1979), Convention on the Rights of the Child (1989) will be examined. The Turkish 
citizenship law will be studied by depending on the Turkish Citizenship Act numbered 5901. 
Prevention of statelessness at the time of birth will be discussed by examining article 8 of the 
Act which regulates jus soli. For statelessness that may come to the scene after birth will be 
discussed by analyzing loss of Turkish citizenship by means of renunciation and with the use 
of right of choice. Finally, by comparing the Turkish Citizenship Act with the contemporary 
principles of citizenship law, some suggestions will be made for prevention of statelessness 
under Turkish law. 

Keywords: Statelessness, Turkish Citizenship Act, International Conventions, Prevention of 
Statelessness, Jus Soli 

 

1.INTRODUCTION 

A stateless person is defined as a “person who is not considered a national by any State under 
the operation of its law”. This definiton is accepted as the most important contribution of the 
1954 United Nations (UN) Convention Relating to the Status of Stateless Persons1 to 
international law by the office of the UN High Commissioner for Refugees. The Convention, 

                                                            
1 For the text see Convention Relating to the Status of Stateless Persons, online: 
https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-
Persons_ENG.pdf, access date: 03.11.2020. 

https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-Persons_ENG.pdf
https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-Persons_ENG.pdf


ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
November 13-15, 2020 / Ankara, TURKEY 

    PROCEEDINGS BOOK                       131 
 

which aims to protect stateless persons and codify their rights, was adopted on 28 September 
1954 and entered into force on 06 June 1960. This is the de jure definition of a stateless person. 
On the other hand, there are persons who do not enjoy the diplomatic protection of their State, 
despite being citizens of the mentioned state, or who do not have effective or genuine 
citizenship. These persons are called de facto stateless persons.  

Although statelessness is an undesirable situation, it is not unacceptable under international 
law2. What should be kept in mind is that stateless persons are not under the diplomatic 
protection of any State3 and do not have a voice in the international arena4. This is why they 
are considered “legal ghosts” or “citizens of nowhere”. Statelessness is not only abnormal, 
against the order, and inconvenient, but is also a condition that must be prevented for the 
interests of the individuals themselves, the country they resides, and the international 
community5.  

Another dimension of the issue is related to human rights. If the “right to a nationality”, which 
is regulated under article 15 of the Universal Declaration of Human Rights6, is considered as a 
human right7, statelessness is therefore a violation of a human right. It should also be underlined 
that stateless persons face lots of human rights violations as well. Being stateless has a negative 
impact on the lives of stateless persons. They don’t have the right to vote, they can not own 
immovable property, they can not fully enjoy health services or the right to education, and they 
can not travel from their state of residence to another state and then back to their state of 
residence, among other examples. That is why some authors claim that citizenship is a 
precondition to enjoying rights8. Arendt defines citizenship as the right to have rights9. 

It should be emphasized that in addition to the stateless person, the State he/she resides also 
faces difficulties. For example, a stateless person will have no duty or responsibility to the State 
where he/she lives. How about legal transactions that a stateless person entered into? Are they 
valid? The capacity to enter into legal transactions is determined by the national law applicable 
to an individual and stateless persons do not have national laws. Another problem that might 
arise is what if the stateless person is threatening the public order? Deportation won’t be easy. 
As the stateless person has no legal bond with any State, no state is under an obligation to let 

                                                            
2 Weis, P., Nationality and Statelessness in International Law, Stevens and Sons Ltd., London 1956, p. 127. 
3 Turhan, T., Tanrıbilir, F. B., Vatandaşlık Hukuku Ders Notları, Yetkin, Ankara 2009, p. 29. 
4 Donner, R., The Regulation of Nationality in International Law, 2nd Edition, Transnational Publishers, New 
York 1994, p. 151. 
5 Aybay, R., Özbek, N., Vatandaşlık Hukuku, 4th Edition, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2015, p. 
52. 
6 For the text see Universal Declaration of Human Rights, online: 
https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/eng.pdf, access date: 01.11.2020. 
7 Hadimoğlu Özbek, N., Teksoy, B., “Vatansızlığın Azaltılmasına Dair BM Sözleşmesi (1961) Karşısında Türk 
Vatandaşlığı Kanunu”, TBB Dergisi, Vol. 107 (2013), p. 240. 
8 Batchelor, C. A., “Statelessness and the Problem of Resolving Nationality Status”, International Journal of 
Refugee Law, Vol. 10, No  1 / 2 (1998), p. 159. 
9 Recognising Recognition: Hannah Arendt on (the Right to Have Rights), Political Studies Association, online: 
http://psa.ac.uk/sites/default/files/988_509.pdf, access date: 14.11.2019, p. 6. 

https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/eng.pdf
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such a person into its country. States are only obligated to provide right of entry into the 
homeland to their citizens10.  

The next question should be: How can a person become stateless? A person may be stateless at 
the time of birth. For example when the parents of a child have citizenship of a country that 
provides acquisition of citizenship at the time of birth by means of jus soli11 and the child is 
born in a country where the principle of jus sanguinis12 is applied, this child will be stateless13. 
It won’t be possible for the child to acquire the citizenship of his/her parents as he/she wasn’t 
born in the territory of their homeland. It also won’t be possible for the child to acquire the 
citizenship of the place of birth due to the principle of jus sanguinis. This is an example of 
statelessness due to the conflict of nationality laws, which is considered to be the most important 
reason behind statelessness14. Another example can be a person who is deprived of their 
citizenship because of their voluntary service in a foreign military force. If the concerned person 
doesn’t have another citizenship, he will become stateless as a result of revocation. In this 
second case, the person became stateless sometime after birth. Statelessness could be the result 
of discrimination. In the Yean and Bosico Children v. Dominican Republic Case, despite the 
children of the Yean and Bosico families being born in the Dominican Republic where 
citizenship is attributed to children by means of jus soli, the registry office refused to issue birth 
certificate because they were Dominican-Haitian children. As a consequence, the children 
remained stateless for a long time15.  

Although the international documents, which we will study below, aim to prevent statelessness 
and provide everyone the right to a nationality, they don’t include provisions regarding the State 
that provide an obligation to grant citizenship to stateless persons. This is mostly due to the 
States’ exclusive jurisdiction in matters concerning citizenship that authorizes each state to 
determine, under its own laws, who are its nationals. In other words, States are not under an 
obligation to grant citizenship to everyone who asks16. Obviously States do have a duty to 
prevent statelessness arising from international law. However, the problem is one of which State 
will grant citizenship to a stateless person, rather than which State’s law is responsible for the 
statelessness. 

In this study, international documents regulating the prevention of statelessness will be 
analyzed in chronological order and the provisions of the Turkish Citzenship Act numbered 
5901 regarding the prevention of statelessness will be studied. Then a comparison of 

                                                            
10 Aybay/Özbek, p. 54. 
11 The principle that attributes the children citizenship of the place of birth. 
12 The principle that attributes the children citizenship of their parents. 
13 Hadimoğlu Özbek/Teksoy, p. 223. 
14 Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, Information and Accession Package: The 1954 
Convention Relating to the Status of Stateless Persons and the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness, 
January 1999, online: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3350.html, access date: 02.01.2020, p. 3. 
15 For the decision of the Inter-American Court of Human Rights see online: 
https://www.refworld.org/cases,IACRTHR,44e497d94.html, access date: 22.11.2019.  
16 Aybay/Özbek, p. 52. 

https://www.refworld.org/cases,IACRTHR,44e497d94.html
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contemporary principles of citizenship law and the Turkish Citizenship Act will be made in 
order to make suggestions on how to improve the prevention of statelessness under Turkish 
law. 

2.INTERNATIONAL DOCUMENTS REGARDING PREVENTION OF
STATELESSNESS 

According to the preamble of the 1930 Convention on Certain Questions Relating to the 
Conflict of Nationality Laws17, all members of international community should recognize that 
every person must have a nationality18 and the efforts of humanity should be directed towards 
abolishing statlessness. Articles 8, 9, 14, 15, 16 and 17 of the Convention aim to prevent 
statelessness. Article 8 prevents women from becoming stateless as a consequence of losing 
their original citizenship through their marriage to a foreigner. This should only be possible if 
she acquires the nationality of her husband. Similar to Article 8, Article 9 provides that a woman 
can lose her nationality upon a change in the nationality of her husband occuring during 
marriage only if she acquires her husband’s new nationality. Article 14 regulates the nationality 
of children whose parents are both unknown. In such a case, the child will acquire the 
nationality of the country of birth. In the second paragraph of the same article, there is a 
presumption about foundlings. To make sure that a foundling will have the nationality of the 
country where he/she is found, it is presumed that he/she has been born on the territory of the 
State in which he/she was found. Article 15 aims to prevent statelessness by providing that 
“where the nationality of a State is not acquired automatically by reason of birth on its territory, 
a child born on the territory of that State of parents having no nationality, or of unknown 
nationality, may obtain the nationality of the said State”. According to this provision, the State 
of the place of birth may grant its nationality to a child who is born in its territory and couldn’t 
acquire nationality of his/her parents because they are stateless or their nationality is unknown. 
Another article that aims to prevent children from becoming stateless is Article 16. The final 
provision that is worth noting is the rule under Article 17: an adopted child may lose his/her 
original nationality as a result of adoption only if he/she acquires the nationality of the adopting 
parent.  

The second international document including rules about prevention of statelessness is the 1948 
Universal Declaration of Human Rights. Article 15 of the Declaration regulates the right to a 
nationality. The second paragraph of the article prohibits the arbitrary deprivation of nationality. 
The right to a nationality is obviously an attempt to guarantee the prevention of statelessness. 
Despite the Declaration not being a binding document as is the case with conventions, it has 
inspired many conventions and national legal systems. Moreover, although the concept of 

17 For the text see Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws, The Hague, 
12.04.1930, online: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3b00.html, access date: 03.11.2020. 
18 In this study citizenship and nationality are used interchangeably. 
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“arbitrary”is not defined under the Declaration, there is an attitude of considering deprivation 
of nationality which leads to statelessness as arbitrary19.  

Prevention of statelessness is out of the scope of the 1954 Convention Relating to the Status of 
Stateless Persons as it regulates the protection and the rights of stateless persons. There is only 
one article in the Convention which may help to reduce the number of stateless persons. 
According to Article 32, “The Contracting States shall as far as possible facilitate the 
assimilation and naturalization of stateless persons…”.   

The Convention on the Reduction of Statelessness20 was adopted on 30 August 1961 and 
entered into force on 13 December 1975. The basic purpose of the Convention is to prevent 
statelessness by giving effect to the right to a nationality provided under Article 15 of the 
Declaration as stated above. In addition to international norms, States should always consider 
the principle of prevention of statelessness while adopting rules regarding nationality. The 
Convention not only aims to prevent statelessness at birth but also to prevent statelessness later 
in life. The first article of the Convention provides jus soli as a means of preventing 
statelessness. According to the aforementioned article: “A Contracting State shall grant its 
nationality to a person born in its territory who would otherwise be stateless…”. Nationality 
can be granted at birth by operation of law or upon application. In the second case, the 
Contracting State determines the conditions and procedure to be followed under its own 
national law. Also, a child born in the territory of the Contracting State and whose mother is a 
national of the Contracting State, acquires that nationality if he/she would otherwise be stateless 
(Article 1/3). The Convention also provides an opportunity to persons who couldn’t acquire the 
nationality of the State where they were born because they had passed the age limit for lodging 
an application or had not fulfilled the required residence conditions if the nationality of one of 
their parents at the time of the person’s birth was that of the Contracting State first mentioned 
above (Article 1/4). It should be noted that if the parents did not have the same nationality at 
the time of his birth, whether the nationality of the person concerned should follow that of the 
father or that of the mother shall be determined by the national law of the Contracting State. 
Article 2 of the Convention provides a presumption for foundlings. Accordingly, the foundling 
will be considered as if he/she was born in the territory of the Contracting State for which 
his/her parents possess its nationality. The Convention also regulates situations where birth 
occurs on a ship or in an aircraft. In such cases, birth shall be deemed to have taken place in the 
territory of the State whose flag the ship flies or in the territory of the State in which the aircraft 
is registered (Article 3). The Convention also provides rules regarding the acquisition of 
nationality by means of jus sanguinis. According to Article 4, a person acquires the nationality 

                                                            
19 Contrary, if deprivation serves for a legitimate purpose that is in conformity with international law or is in 
conformity with the principle of proportionality, it won’t be considered arbitrary even if it leads to statelessness. 
See UN HRC, Human rights and arbitrary deprivation of nationality: Report of the Secretary-General, 14.12.2009, 
A/HRC/13/34, online: https://www.refworld.org/docid/4b83a9cb2.html, access date: 16.01.2019. 
20 For the text see The Convention on the Reduction of Statelessness, online: https://www.unhcr.org/ibelong/wp-
content/uploads/1961-Convention-on-the-reduction-of-Statelessness_ENG.pdf, access date: 03.11.2020. 

https://www.refworld.org/docid/4b83a9cb2.html
https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1961-Convention-on-the-reduction-of-Statelessness_ENG.pdf
https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1961-Convention-on-the-reduction-of-Statelessness_ENG.pdf
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of the Contracting State if his/her parents possess the nationality of the mentioned State at the 
time of his/her birth. If the parents do not possess the same nationality, the question of whether 
the nationality of the person concerned should follow that of the father or that of the mother 
shall be determined by the national law of the Contracting State. Granting nationality by descent 
can be at the time of birth by operation of law or upon application. The Convention not only 
covers rules regarding the prevention or reduction of statelessness by granting nationality, but 
by not depriving nationality as well. Marriage, termination of marriage, legitimation, 
recognition or adoption – in other words, change of personal status – won’t cause a loss of 
nationality unless another nationality is possessed or will be acquired (Article 5). On the other 
hand, if a person’s loss of nationality will lead to the loss of nationality of his/her spouse and/or 
children, this will only be possible if they already possess or will acquire another nationality. 
As a consequence, these people won’t become stateless and statelessness will be prevented. 
Renunciation won’t be possible unless the person possesses or acquires another nationality 
(Article 7). It is also stated that renunciation can not be bound to the conditions of possessing 
or acquiring another nationality if this would breach Article 13 (the right to freedom of 
movement and the right to leave any country) and Article 14 (the right to seek and to enjoy in 
other countries asylum from persecution) of the Universal Declaration of Human Rights. 
Another safeguard provided under the Convention against statelessness is formulated in second 
paragraph of Article 7. According to this provision, naturalization can only cause the loss of the 
existing nationality if one acquires or has been accorded assurance of acquiring the nationality 
of that foreign country. There are some grounds regulated in the Convention regarding loss of 
nationality. However, it is also included that none of the grounds relating to departure, residence 
abroad, failure to register or any other similar instances can be accepted for loss of nationality 
if the concerned person will become stateless (Article 7/3). Deprivation of nationality is also 
prohibited if it would render a person stateless (Article 8/1). There are two exceptions to this 
rule: if deprivation depends on the grounds of a naturalized person’s residence abroad for not 
less than seven consecutive years (Article 7/4) or a person who is born outside the territory of 
a Contracting State and didn’t reside in the mentioned state or register within one year from 
attaining his majority (Article 7/5) is permissible or if the nationality had been obtained through 
misrepresentation or fraud. Article 8 also gives an opportunity to Contracting States to retain 
their authority to deprive persons of nationality if at the time of signature, ratification, or 
accession, it specifies its retention of such right on one or more of the grounds existing in its 
national law at that time. These grounds are listed as follows: 

(a) that, inconsistently with his duty of loyalty to the Contracting State, the 

person 

(i) has, in disregard of an express prohibition by the Contracting State 

rendered or continued to render services to, or received or continued 

to receive emoluments from, another State, or 
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(ii) has conducted himself in a manner seriously prejudicial to the vital 

interests of the State; 

(b) that the person has taken an oath, or made a formal declaration, of allegiance 

to another State, or given definite evidence of his determination 

to repudiate his allegiance to the Contracting State. 

It is also emphasised under the mentioned article that Contracting States are under an obligation 
to provide the person who is deprived of nationality the right to a fair hearing by a court or other 
independent body. As can be understood, the Convention takes into consideration basic rights 
while regulating nationality issues. This is also emphasised in Article 9, which prohibits 
deprivation of nationality due to discrimination on racial, ethnic, religious or political grounds.  

Transfer of territory is another factor that may result in statelessness. That is why under Article 
10 of the Convention, Contracting States undertake to include provisions designed to ensure 
that no person shall become stateless as a result of transfers in every treaty made between them. 
Similarly, Contracting States are under an obligation to include such provisions to treaties they 
enter into with non-contracting States: “In the absence of such provisions a Contracting State 
to which territory is transferred or which otherwise acquires territory shall confer its nationality 
on such persons as would otherwise become stateless as a result of the transfer or acquisition” 
(Article 10/2).  

Another international document that must be analyzed is the International Covenant on Civil 
and Political Rights21. It was adopted by the General Assembly of the United Nations on 16 
December 1966 and entered into force on 23 March 1976. The Covenant aims to protect civil 
and political rights by recognizing the principles proclaimed in the Charter of the United 
Nations and the Universal Declaration of Human Rights. Despite this, the Covenant did not 
include the right to a nationality for everyone as provided under Article 15 of the Universal 
Declaration of Human Rights. The Covenant provides this right only for children. According 
to Article 24/3 of the Covenant, “Every child has the right to acquire a nationality”. In other 
words, the Covenant regulates the prevention of statelessness only for children. As it is a 
Covenant and a binding document for Contracting States, it would have been better if the right 
to a nationality has been provided for everyone.  

In 1973, another convention aiming to reduce the number of cases of statelessness was adopted. 
Convention No. 13 to Reduce the Number of Cases of Statelessness22 is a document composed 
of 10 articles. According to Article 1 of the Convention “A child whose mother holds the 
nationality of a Contracting State shall acquire that nationality at birth if he or she would 

                                                            
21 For the text see The International Covenant on Civil and Political Rights, online: 
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf, access date: 
09.11.2020. 
22 Fort the text see Convention No. 13 to Reduce the Number of Cases of Statelessness, online: 
https://www.refworld.org/docid/3decd5ce4.html, access date: 07.11.2020. 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf
https://www.refworld.org/docid/3decd5ce4.html
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otherwise have been stateless”. This article provides for the acquisition of nationality of the 
mother, in other words, by descent, if the child would otherwise have been stateless. As the 
common understanding was transmission of nationality to child from the father, this rule aimed 
to prevent a child who would become stateless if he/she won’t be able to acquire nationality of 
his/her father.  

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women23 is another 
international document that includes a provision on the  prevention of statelessness. It was 
adopted on 18 December 1979 by the General Assembly of the United Nations and entered into 
force on 3 September 1981. According to Article 9 of the Convention, “…neither marriage to 
an alien nor change of nationality by the husband during marriage shall automatically change 
the nationality of the wife, render her stateless…”. Today it is accepted that marriage, 
dissolution of marriage or the change of nationality of one of the spouses during marriage won’t 
automatically affect the nationality of the other spouse24. The rule provided under Article 9 
evidently conforms to the basic aim of the Convention. 

The last convention that will be studied is the UN Convention on the Rights of the Child25. It 
was adopted on 20 November 1989 by the General Assembly of the United Nations and entered 
into force on 2 September 1990. There are two articles that directly regulate prevention of 
statelessness under the Convention. According to Article 7 “The child…shall have…the right 
to acquire a nationality…”. The second paragraph of the article emphasizes the obligation of 
State parties to ensure the implementation of the right, particularly when the child would 
otherwise be stateless. As a consequence, Contracting States are under an obligation to provide 
the child the right to a nationality and to prevent statelessness. Article 8 safeguards the right to 
a nationality by providing an obligation to Contracting States to respect the right of the child to 
preserve his or her identity inlcuding nationality as recognized by law without unlawful 
interference. And if “a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her 
identity, State parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to re-
establishing his or her identity” (Article 8/2). 

As can be understood from the explanations made above, most of the provisions aim to prevent 
the statelessness of children. Another point that should be underlined is that although these 
documents include provisions regarding the right to a natioanality, they mostly do not provide 
a rule indicating which State’s responsibility it is to grant nationality. Consequently, 

                                                            
23 For the text see Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, online: 
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/cedaw.pdf, access date: 09.11.2020. 
24 The European Convention on Nationality which is considered to be the most comprehensive and contemporary 
international document regulating nationality provides that “…neither marriage nor the dissolution of a marriage 
between a national of a State Party and an alien, nor the change of nationality by one of the spouses during 
marriage, shall automatically affect the nationality of the other spouse”. For the text see online: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007f2c
8, access date: 09.11.2020. 
25 For the text see UN Convention on the Rights of the Child, online: 
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf, access date: 09.11.2020. 

https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/cedaw.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007f2c8
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007f2c8
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
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Contracting States undertake an obligation within the framework of their domestic laws and the 
connection that they have with the concerned person26. For example, Contracting States of the 
Convention on the Rights of the Child undertake to provide the children the right to acquire 
nationality. This obligation won’t mean anything, unless all Contracting States, including the 
ones that adopted ius sanguinis, accept to grant their nationality to children born in their 
territory who would otherwise be stateless. Unfortunately, even this option may not provide the 
best solution. What if a child who is born in the territory of a state that he/she doesn’t have any 
connection to acquires the nationality of said state because he/she is unable to acquire his/her 
parents nationality? This is why prevention of statelessness is still a very sensitive issue that 
must be examined carefully.  

3. PREVENTION OF STATELESSNESS IN TURKISH LAW 

The basic principles of Turkish citizenship law are regulated under Article 66 of the 1982 
Constitution. The rules regarding the acquisition and loss of Turkish citizenship are provided 
under the Turkish Citizenship Act numbered 5901. In this part of the study, prevention of 
statelessness will be studied under two sub-topics: the prevention of statelessness in cases of 
acquisition of Turkish citizenship and prevention of statelessness in cases of loss of Turkish 
citizenship. 

3.1 Prevention of Statelessness in Cases of Acquisition of Citizenship 

The first provision that must be studied is Article 8 of the Turkish Citizenship Act. According 
to this article, “A child born in Turkey, but acquiring no citizenship from his/her foreign mother 
or foreign father acquires Turkish citizenship by birth”27. This rule provides for acquisition of 
Turkish citizenship by means of jus soli at the time of birth. As it aims to prevent statelessness28, 
it only is enforceable if a child born Turkish territory couldn’t acquire the citizenship of his/her 
parents. In other words, the child will acquire Turkish citizenship as a result of being born in 
the territory of the Turkish Republic if he/she will otherwise be stateless. If the child’s parents 
are stateless or if one of the parents is stateless while the other is from a State that grants 
nationality depending on jus soli or the mother’s State applies jus soli while there is no kinship 
tie between the child and the father as due to being born out of wedlock, the child can remain 
stateless if Turkish citizenship is not granted29. As can be understood, this rule is in conformity 
with the provisions of both the 1930 Convention on Certain Questions Relating to the Conflict 
of Nationality Laws and the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. The second 
paragraph of the article which provides a presumption regarding foundlings is also in 
conformity with international law. A child found in Turkey is deemed to have been born in 
Turkey unless proven otherwise. This presumption will lead to the acquisition of Turkish 
                                                            
26 Batchelor, s. 168.  
27 For the Turkish text of the Act see Tiryakioğlu, B., Aygün, M., Küçük, E., Türk Uluslararası Özel Hukuk 
Mevzuatı, Yetkin Ankara, 2020, p. 388. For the English text of the Act see Çalışkan, Y., Çalışkan, Z., Turkish 
Private International Law: Selected Documents, 2nd Edition, Adalet, Ankara 2017, pp. 313-329. 
28 Güngör, G., Tabiiyet Hukuku, Gerçek Kişiler-Tüzel Kişiler-Şeyler, 8th Edition, Yetkin Ankara, 2020, p. 70. 
29 Doğan, V., Türk Vatandaşlık Hukuku, 14th Edition, Savaş, Ankara 2017, pp. 56-57. 



ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
November 13-15, 2020 / Ankara, TURKEY 

    PROCEEDINGS BOOK                       139 
 

citizenship by the foundling as the first condition of being born in Turkish territory is satisfied. 
Obviously the parents of the foundling are unknown so the second condition of not acquiring 
the citizenship of the parents is also satisfied. As a consequence, the foundling becomes a 
Turkish citizen and by this way statelessness can be avoided. 

Another rule in the Turkish Citizenship Act that may not prevent but reduce the number of cases 
of statelessness is regulated under Article 12. This article provides exceptions in acquiring 
Turkish citizenship. Article 12 not only facilitates acquisition of citizenship for investors, 
scientists, artists or sportsman but also gives power to competent authority, who is the President, 
to grant citizenship to persons whose naturalization has been considered necessary. This rule 
gives wide discretion to the competent authority while granting citizenship. It is accepted that 
according to the relevant provision, citizenship can be granted if international relations or the 
interests of the country require such, or by depending on any other reason. Within this 
framework, international obligations undertaken as a consequence of becoming party to 
international conventions can be a ground for granting citizenship. Turkish Republic is party to 
the 1954 Convention Relating to Status of Stateless Persons which requires the Contracting 
States to facilitate the assimilation and naturalization of stateless persons. As a consequence, 
Turkish citizenship can be granted to stateless persons by considering them as persons whose 
naturalization is necessary30. It should be noted that the only condition required for acquiring 
citizenship under this provision is to not have any obstacles related to ensuring national security 
and public order. While this can be provide a solution for reducing the number of stateless 
persons, it is believed that a provision on granting citizenship to stateless persons must be 
included to the Act instead of leaving it as an issue under the discretion of the competent 
authority. 

3.2 Prevention of Statelessness in Cases of Loss of Citizenship 

In Turkish citizenship law, citizenship shall be lost by the decision of the competent authority 
or by using the right of choice. It is not possible to prevent statelessness in cases of revocation 
or the annulment of Turkish citizenship. This is because the loss results from commiting acts 
that are incompatible with being loyal to the State or by acquiring Turkish citizenship as a result 
of fraudulent conduct. The only possibility is the competent authority using the right of 
discretion31 and deciding against revocation if the person will become stateless. According to 
Article 29, the person who commited the acts listed32 may lose his/her Turkish citizenship with 
                                                            
30 Güngör, pp. 113-115. 
31 Doğan, p. 161; Turhan/Tanrıbilir, p. 81. 
32 The following are the acts that may lead to revocation: Those who render services for another State which is 
contradicting with the interests of the Turkish State and who do not voluntarily terminate the services within a 
reasonable period not less than three months, despite a notification issued by overseas representative offices abroad 
or by local administrative authorities within Turkey; those who render any kind of service voluntarily for a State 
in war with Turkey without the permission of the President; those who render military service voluntarily for 
another State without obtaining permission; citizens who are subject to investigation or prosecution due to crimes 
stated in articles 302, 309, 310, 311, 312, 313, 314 and 315 of Turkish Penal Code No. 5237 dated 26/9/2004 and 
who cannot be reached due to being abroad, are notified to the Ministry within one month after this situation is 
discovered by the Public prosecutor at the stage of investigation or by the judge at the stage of prosecution, for 
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the decision of the competent authority, who is the President. This means it is possible for the 
competent authority not to decide for revocation. There is no such power or right of discretion 
provided to the competent authority, which is the authority that granted the citizenship, under 
Article 31 that regulates the annulment of the decision of acquisition of Turkish citizenship33. 
To be able to enforce this provision, the concerned person must have acquired the citizenship 
with a decision. He or she should have acquired the citizenship by misrepresentation or by 
omitting pertinent information as a basis for the acquisition of Turkish citizenship. It is 
generally accepted in international law that a person who acquired a citizenship by means of 
fraud doesn’t have to be protected against statelessness; in other words, he/she can be deprived 
of his/her citizenship without considering the person becoming stateless34.  

Renunciation, which is also a loss of citizenship by the decision of the competent authority, 
requires the will of the person who wants to lose his/her citizenship. The person who satisfies 
the conditions listed under Article 25 of the Act35, may apply to the Ministry of Interior affairs 
and ask for permission to renounce their Turkish citizenship. If a person doesn’t possess or has 
not acquired the citizenship of another State, he/she won’t be able to get a Turkish citizenship 
renunciation document that causes the loss of citizenship. Otherwise the person will become 
stateless. That is why instead of the renunciation document, a renunciation permit is given to 
the person who is willing to renounce the Turkish citizenship. This means a Turkish citizen 
cannot renounce his/her citizenship unless they possess the citizenship of another State. Turkish 
law makers prevented statelessness by adopting this rule which is also in conformity with 
international law36. 

Using the right of choice is another means of losing citizenship under the Act. Persons who 
acquired Turkish citizenship by means stated under Article 3437, may use their right of choice 

                                                            
revocation of their citizenship. In the case that they do not return to the country within three months despite the 
call for return at the Official Gazette, Turkish citizenship of these persons may be revoked with the proposal of 
the Ministry and decision of the President; those who render military service voluntarily for another State without 
obtaining permission. 
33 Nomer, E., Türk Vatandaşlık Hukuku, 21st Edition, Filiz, İstanbul 2015, p. 146. 
34 For example according to article 7/3 of the European Convention on Nationality “A State Party may not provide 
in its internal law for the loss of its nationality under paragraphs 1 and 2 of this article if the person concerned 
would thereby become stateless, with the exception of the cases mentioned in paragraph 1, sub-paragraph b, of 
this article”. The mentioned paragraph 1 sub-paragraph b regulates loss of nationality depending on acquisition of 
the nationality of the State Party by means of fraudulent conduct, false information or concealment of any relevant 
fact attributable to the applicant.  
35 The conditions required are: To be at the age of maturity possessing the distinguishing power; being acquired 
the citizenship of another State or have convincing evidences which are showing that the person is likely to acquire 
the citizenship of another State; not being a person searched as a perpetrator of a crime or as a draft evader; not 
having any financial or penal limitation. 
36 As stated above, according to article 7 of the 1960 Convention on the Reduction of Statelessness, renunciation 
won’t be possible unless the person possess or acquires another nationality.   
37 The persons who may use the right of choice are: Persons who acquired Turkish citizenship by birth because of 
kinship tie to mother or father and who also acquired the citizenship of a foreign mother or a father by birth or 
afterwards; persons who are Turkish citizens by kinship tie to (by descent of) mother and father and who also 
acquired citizenship of another State by place of birth; persons who acquired Turkish citizenship by adoption; 
persons who acquired citizenship of their foreign mother or father afterwards, although she/he has acquired Turkish 
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to lose Turkish citizenship within three years after they reached their majority. These people 
are Turkish citizens; as such, the age of majority is determined under the Turkish Civil Code as 
18. This means persons listed in the Act can use their right of choice from 18 till 21 years of 
age. Such persons would have also acquired the citizenship of another State. That is why using 
the right of choice does not render them stateless. In the second paragraph of Article 34, there 
is a provision that regulates prevention of statelessness by saying “If the provisions mentioned 
above would render the person stateless, the right of choice shall not be applied”.  

As was emphasised while explaining renunciation and the right of choice under the Turkish 
Citizenship Act, it is impossible to become stateless when Turkish citizenship is lost through 
one of these ways. It should also be noted that for a child to lose Turkish citizenship as a 
dependent of a Turkish father or Turkish mother who lost their citizenships by renunciation or 
by using the right of choice, this can only possible if the loss of citizenship will not render the 
child stateless (Article 27/3). Furthermore, if a person loses his/her Turkish citizenship by 
means of revocation, this will not result in the loss of citizenship of the children, thereby 
eliminating the possibility of becoming stateless for children as decisions of revocation are 
personal. However, the same explanation cannot be made for children of a person who lost 
his/her Turkish citizenship as a result of annulment. According to Article 32 of the Act, a 
decision of annulment shall be applied to spouses and children who acquired Turkish 
citizenship by through the acquisition of the concerned person. When the Turkish Citizenship 
Act numbered 5901 is considered, it is not possible for a spouse to acquire Turkish citizenship 
by depending on the acquisition of Turkish citizenship of the other spouse. As a consequence, 
the annulment of Turkish citizenship will not affect the Turkish citizenship of the spouse. This 
can only be possible if a stateless woman has acquired Turkish citizenship depending on her 
husband’s acquisiton of Turkish citizenship when the Turkish Citizenship Act numbered 403 
was in force. If the citizenship of the concerned husband is annuled, this will lead to the wife’s 
loss of citizenship as well. Obviously the concerned woman will become stateless if she doesn’t 
possess another citizenship. As children may acquire Turkish citizenship as dependants of a 
father or a mother who acquired Turkish citizenship by a decision of the competent authority 
or as a result of the use of the right of choice, these children will lose Turkish citizenship as a 
consequence of annulment. It should be kept in mind that this may render them stateless. There 
are two different types of annulment decisions that can be given by the competent authority. If 
the competent authority cancels the citizenship of the concerned person and does not rule for 
liquidation of his/her property, this is called a simple annulment. On the other hand, if the 
competent authority, apart from cancelling the citizenship, also rules for liquidation of assets 
of the concerned person, this is called an extensive annulment. Although the competent 
authority is under an obligation to cancel the decision of the acquisition of citizenship if the 
necessary conditions exist, it has a right of discretion while deciding between a simple or 

                                                            
citizenship by place of birth; persons who acquired Turkish citizenship because of (as dependant of) the mother or 
father who acquired Turkish citizenship anyhow. 
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extensive annulment. It is accepted that if an extensive annulment decision has been given, the 
assets of the person who made the fraud is subject to liquidation and not the assets of his/her 
dependants. Because the aim of an extensive annulment is to punish the person who made the 
fraud38, it is personal. Based on this, it is believed that if the dependants of the concerned person 
will become stateless as a result of annulment, they should be exempted from the annulment. 
Otherwise statelessness for persons who are not involved in the fraudulent conduct will become 
an unavoidable consequence. 

4.Recommendations and Conclusion 

The Turkish Citizenship Act is in conformity with international documents on most points 
regarding the prevention of statelessness. It should be underlined that during the adoption of 
the Act, the rules of the 1997 Euorepan Convention on Nationality have been taken into 
consideration. This is very important because the Convention is the most recent and most 
comprehensive document that regulates nationality. However, there are still some amendments 
that need to be made to the Turkish Citizenship Act for prevention of statelessness.  

Although it is possible to grant citizenship to stateless persons by depending on Article 12/1/c 
of the Turkish Citizenship Act, a provision must be included directly addressing stateless 
persons in order to prevent the issue from falling solely under the right of discretion of the 
competent authority. Turkey is a party to the 1954 Convention Relating to the Status of Stateless 
Persons; as such, it is under an obligation to facilitate the naturalization process for stateless 
persons.  

In cases of revocation, the competent authority shall compare the consequences of statelessness 
and the act committed by the person within the framework of proportionality. If the 
consequences of statelessness will be intolerable when compared with the act commited, the 
competent authority shall refrain from deciding in favour of revocation. As stated above, the 
competent authority has the right of discretion in cases of revocation. The principle of 
proportionality is regulated under Article 13 of the Turkish Constitution and should be taken 
into consideration when deciding on revocation. 

If deprivation of citizenship renders a person stateless, it is considered an arbitrary deprivation 
unless citizenship is acquired as a result of a fraudulent act39. That is why becoming stateless 
as a consequence of annulment of the decision of acquisition, which is not considered as 
arbitrary deprivation, is tolerable. Unfortunately, it is not possible to say the same thing for 
dependants of the person whose citizenship is cancelled. Article 32 of the Act must be 
formulated in a way to prevent the statelessness of dependants. 
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ÖZET 

Türk hukukunda erkeğin soyadının aile soyadı olarak, hem kadının hem de çocuğun soyadını 
belirlemesi ataerkil bir anlayış olup, kadın-erkek eşitliğine aykırıdır. Uluslararası sözleşmelerde 
ve çağdaş hukuk düzenlerinde benimsendiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti  Anayasası ve Türk 
Medeni Kanunu’nda (TMK) kadın-erkek eşitliği ilkesi esas alınmasına rağmen, kadının ve 
çocuğun soyadı konusunda henüz arzulanan hukukî düzenlemelere kavuşulamamıştır. TMK m. 
321’e göre, evlilik birliği içerisinde doğan çocuk “aile soyadı” olarak babanın soyadını 
almaktadır. Evlilik birliği dışında doğan çocuk, Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 28 f. 4 gereğince, 
babası ile arasında soybağı ilişkisi kurulmuş ise, babasının soyadını alır. Evliliğin feshi veya 
boşanma sonrası, velayet hakkına sahip anne çocuğuna kendi soyadını verememekte; çocuğun 
annesinden farklı soyadı taşıması sorunlara yol açmakta ise de, mevzuatta buna cevap verecek 
hükümler bulunmamaktadır. Çocuğun velayet hakkına sahip annenin soyadını alabilmesinin tek 
yolu, TMK m. 27’ye göre adın değiştirilmesi davasının açılması ve hakimin somut olayda 
velâyetin annede olmasını soyadı değişikliği için haklı sebep olarak görmesidir. Böylelikle 
içtihat yolu ile, velâyeti annede olan çocukların mağduriyetleri azaltılmaya çalışılmaktadır. 
Ancak Yargıtay, evliliğin sona ermesi halinde velayetin anneye verilmesinin soyadı değişikliği 
için haklı neden olarak sayılmayacağı ve bunun nüfus kütüklerindeki kaydın güvenilirliğini ve 
istikrarı zedeleyeceği yönünde kararlar vermiştir. Konu, 2013 tarihinde bireysel başvuru yolu 
ile Anayasa Mahkemesi’ne taşınmış ve Mahkeme velayet hakkına sahip annenin soyadının 
çocuğa verilmemesini, Anayasa m. 20’de yer alan özel hayata saygı hakkına ve Anayasa m. 
10’da yer alan ayrımcılık yasağına aykırı bulmuştur. Bu çalışmanın amacı, çocuğun soyadının 
belirlenmesinde Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi kararlarının yerindeliğini tartışmak ve Türk 
Medeni Kanunu’nda bu husustaki boşluğun nasıl doldurulması gerektiğine ilişkin naçizane 
önerilerde bulunmaktır.  
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Anahtar Kelimeler: Çocuğun Soyadı, Çocuğun Yüksek Yararı, Özel Hayata Saygı Hakkı, 
Soybağı, Velayet  

 

ABSTRACT 

The rule which provides man’s surname as family surname is the result of patriarchal attitude, 
that leads to determination of both woman’s and child’s surname, is against gender equality. 
Although gender equality is adopted under the Turkish Constitution and the Turkish Civil Code 
(TCC), which is in conformity with international conventions and contemporary legal 
regulations, rules regulating surname of the woman and the child do not reflect the mentioned 
attitude. According to article 321 of the TCC, the child who borns within marriage acquires 
surname of the father. On the other hand, if the child borns outside marriage, according to article 
28/4 of the Population Services Act, acquires father’s surname with establishment of descent. 
In cases of cancellation of marriage or divorce, it is not possible for  the mother to transfer her 
surname to the child. As a consequence, having different surnames causes problems and 
unfortunately there are no provisions under regulations about this issue. For the child to acquire 
the mother’s surname who owns the custody is only possible under article 27 of the TCC by 
filing a case regarding the change of name. Consequently for solution of the problem, there will 
be a need for a  court decision which will consider custody belonging to mother as a just cause 
for changing the child’s surname. By this way, the negative effect of having different surnames 
are tried to be eliminated. However, the Court of Cassation doesn’t consider the mother having 
the custody as a just cause to change the name. The court claims that changing name will harm 
the reliability and stability of population registers. The issue of not transferring the mother’s 
surname who owns the custody to child has been brought to the Constitutional Court by means 
of individual application in 2013. The Court ruled for breaches of article 20 which regulates the 
respect to private life and article 10 which regulates the prohibition of discrimination. The aim 
of this study is to discuss the appropriateness of decisions of the Constitutional Court and the 
Court of Cassation and to make suggestions about how to fill the gap regarding the issue under 
the TCC. 

Keywords: Child’s Surname, Best Interests of the Child, Respect to Private Life, Descent, 
Custody 

 

1. GİRİŞ 

Kişileri belirleyen ve aile bireylerini birbirlerinden ayırmaya yarayan ada öz ad, kişinin bir 
aileye bağlılığını ifade eden ada ise soyad denmektedir40. Ad üzerindeki hak bir kişilik 

                                                            
40Dural, Mustafa/Öğüz, Tufan: Türk Özel Hukuku, C. II, 18. Bası, Kişiler Hukuku, İstanbul 2017, s. 166; 
Oğuzman, Kemal/Seliçi, Özer/Oktay-Özdemir, Saibe: Kişiler Hukuku, 16. Bası, İstanbul 2016, s. 111; Kılıçoğlu, 
Ahmet M.: Medeni Hukuk, Gözden Geçirilmiş – Güncelleştirilmiş 3. Bası, Ankara 2019, s. 448.  
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hakkıdır41. Bu yüzden ad üzerindeki hak, devredilemeyen ve uzun süre kullanılmasa dahi sona 
ermeyen mutlak haklardandır.  

21 Haziran 1934 tarihli Soyadı Kanunu (SK) m. 1’e göre, her gerçek kişinin bir öz adı bir de 
soyadı taşıma zorunluluğu vardır. Hukuk güvenliğinin sağlanması ve resmi belgelerde düzenin 
korunması amacıyla, soyadı taşıma zorunluluğu getirilmiştir42. Diğer taraftan, Türk Hukukunda 
adın değişmezliği ilkesi benimsenmiştir43. Kişi toplumda diğer kişilerden adı ile ayırt 
edildiğinden, adın değişmemesinde kişisel menfaatin yanı sıra toplum menfaati de bulunduğu 
kabul edilmektedir. Dolayısıyla, ancak haklı sebeplerin varlığı halinde Türk Medeni Kanunu 
(TMK) m. 27’e dayanılarak hakim kararıyla ad değiştirilebilir.  

Çalışmamız kapsamında, genel olarak Türk Hukukunda çocuğun soyadı konusu incelendikten 
sonra, özelde velayeti anneye bırakılan çocuğun soyadı sorunu ve bu konuda Yargıtay’ın ve 
Anayasa Mahkemesi’nin tutumu çocuğun yüksek yararı, aile hayatına saygı ilkeleri ışığında 
değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

2. ÇOCUĞUN SOYADIYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER 
2.1.ANA VE BABASI EVLİ OLAN ÇOCUKLAR 

TMK m. 321/I c. 1’e göre, “çocuk ana ve baba evli ise ailenin soyadını taşır”. Bu hüküm, 
kadının soyadının düzenlendiği TMK m. 187 ile birlikte değerlendirilmelidir. TMK m. 187’ye 
göre, kadın evlenmekle kocasının soyadını alır. Dolayısıyla, evlenmekle birlikte kadın da 
kocanın soyadını alacağından, kocanın soyadının aile soyadı olarak belirlendiği ifade edilebilir. 

Türk Medeni Kanunu’nda çocuğun soyadı, soybağına bağlı olarak düzenlenmiştir44. 
Dolayısıyla, TMK m. 285 gereğince evlilik birliği içerisinde doğan çocuk, evlilliğin sona 
ermesinden itibaren 300 gün içerisinde doğan çocuk, gaiplik halinde ölüm tehlikesi veya son 
haber alma tarihinden itibaren 300 gün içinde doğan çocuk, evliliğin sona ermesinden itibaren 
300 günlük süre geçtikten sonra doğan çocuk, ananın evlilik sırasında gebe kaldığı ispatlanırsa 
yine babanın soyadını taşır45. Anası babası sonradan evlenen çocuklar da TMK m. 292’ye göre, 
aile soyadını yani babanın soyadını alır. Söz konusu hükümler, emredici nitelikte olduğundan, 
eşlerin anlaşarak aile soyadını belirlemeleri mümkün değildir. Soyadı birliğinin ve aile 

                                                            
41Oğuzman/Seliçi/ Oktay-Özdemir, s. 110; Ergene, Deniz: “İnsan Hakları Hukukundaki Gelişmeler Işığında Türk 
Hukukunda Kadının ve Çocuğun Soyadı  Meselesi ve Medeni Kanun’da Değişiklik Önerisi”, Milletlerarası Hukuk 
ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, C. 31, S. 2, s. 123-176, s. 127. 
42Ergene, s. 128. 
43Oğuzman/Seliçi/ Oktay-Özdemir, s. 122; Taşkın, Pelin: “Çocuğun Soyadıyla İlgili Yarg Kararlarının 
Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C. 51, 2018, S. 2, s. 69-94, s. 71.  
44Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 114; Kılıçoğlu, Ahmet M.: Aile Hukuku, Gözden Geçirilmiş-
Güncelleştirilmiş 4. Bası, Ankara 2019, s. 477; Mortaş, Süleyman: “Evlenen Kadın ile Velayeti Kadına Bırakılan 
Çocuğun Soyadının Belirlenmesinde ‘Kocanın Soyadı’ Parametresi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
C. 20, 2016, s. 311-369, s. 319.  
45Helvacı, Serap: Gerçek Kişiler, Denizli 2006, s. 139; Erbek Odabaşı, Özge: “Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay 
Kararları Çerçevesinde Evli Kadının Soyadı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dersgisi”, C. 19, S. 1, 
2017, s. 43-109, s. 48.  
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birliğinin sağlanması için, aile soyadı olarak çocuğun kocanın soyadını alması gerektiği ileri 
sürülmektedir46. 

Evlilik birliği içerisinde doğan çocuk kendiliğinden ve kanun gereği babanın soyadını alır ve 
ancak babanın soyadının değişmesi ile birlikte çocuğun soyadı da değişir47. Çocuk açısından, 
babanın soyadını taşımak hem hak hem de yükümlülüktür48. Bu yüden çocuk, annenin soyadını 
alamaz ya da babasının soyadına ekleyerek kullanamaz49.  

Evliliğin, iptal, boşanma veya babanın ölümü ile sona ermesi hallerinde, çocuğun soyadı 
etkilenmez.Buna karşılık, soybağının reddi, tanımanın iptali, doğumdan sonra evlenmeyle 
soybağının düzelmesi, bu düzelmenin iptali ve evlat edinme hallerinde çocuğun soyadı 
kediliğinden değişir50.  

İsviçre Federal Mahkemesi, çocuğun MK m. 30 (TMK m. 27) uyarınca haklı nedenlere 
dayanarak soyadını değiştirebileceğini kabul etmektedir51. 

2.2. ANA VE BABASI EVLİ OLMAYAN ÇOCUKLAR 

TMK m. 321/I c.1’de yer alan “... evli değilse ananın ...”  ibaresi, 02.07.2009 tarihinde Anayasa 
Mahkemesi tarafından Anayasa’nın (AY) 10, 11 ve 41. maddelerine aykırı bulunarak iptal 
edilmiştir52. Söz konusu hükmün iptalinden önce, çocuk ile baba arasında soybağı ilişkisi 
tanıma, babalığa hüküm yollarıyla kurulması durumunda dahi, hüküm emredici nitelikte 
olduğundan, çocuğun babasının soyadını alması mümkün değildi53. Bu yüzden, evlilik birliği 
içerisinde doğan çocuk ile evlilik birliği dışında doğan çocuk arasında yaratılan eşitsizliği 
gidermek amacıyla hüküm iptal edilmiştir. Ancak, evlilik birliği dışında doğan çocuğun 
soyadına ilişkin Türk Medeni Kanunu’nda yaratılan boşluk hâlâ daha doldurulmamıştır.  

Evlilik birliği dışında doğan çocuğun soyadının belirlenmesine ilişkin, Türk Medeni Kanunu 
dışında, diğer yasalarda bulunan hükümlerin uygulanabilip uygulanmayacağı doktrinde 
tartışmalıdır. Bir görüşe göre, evlilik birliği dışında doğan çocuğun soyadı Türk Medeni 
Kanunu’ndaki genel hükümlere ve diğer kanunlardaki düzenlemelere göre belirlenir. Ancak 
hakların Türk Medeni Kanunu’nda belirlenmesi gerekliliği temelinde, iptal kararının içeriğine 

                                                            
46 Ergene, s. 139. 
47Usta, Sevgi: Velayet Hukuku, 1. Bası, İstanbul 2016, s. 203. 
48Akıntürk, Turgut/Ateş, Derya: Aile Hukuku, C. II, Yenilenmiş 20. Bası, İstanbul 2017, s. 394; Kılıçoğlu, Aile 
Hukuku, s. 478; Usta, s. 203; Akyüz, Emine: Çocuk Hukuku, Güncelleştirilmiş 6. Bası, Ankara 2018, s. 121. 
49Akyüz, s. 121. 
50Serozan, Rona: “Soybağı Hukuku Üzerine Çeşitlemeler”, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, 2008, s. 759- 777, s. 
771. 
51İsviçre Federal Mahkemesi, velayetin anneye verilmesini ve çocuğun annenin soyadını taşıma konusundaki 
talebini ya da evlilik dışı doğan çocuğun babasının soyadını kullanma konusundaki talebini veyahut boşanma 
sonucu anneye bırakılmış çocuğun, annenin yeniden evlenmesi halinde, yeni eşin soyadını alması konusundaki 
talebini  haklı nedenler olarak değerlendirmektedir. Bkz. Serozan, s. 771; Ayrıca bkz. Oğuzman/Seliçi/Oktay- 
Özdemir, s. 125 dn. 408, 410, 411’de yer verilen kararlar. 
52AYM, 02.07.2009, E. 2005/114,  K. 2009/105 https://hukukturk.com/anayasa-mahkemesi-
kararlari?q=T%c3%bcrk+medeni+kanununu+madde+321, erişim tarihi: 28.10.2020.  
53Helvacı, s. 139. 

https://hukukturk.com/anayasa-mahkemesi-kararlari?q=T%c3%bcrk+medeni+kanununu+madde+321
https://hukukturk.com/anayasa-mahkemesi-kararlari?q=T%c3%bcrk+medeni+kanununu+madde+321
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uygun düzenlemenin Türk Medeni Kanunu’nda yapılması gerekir54. Bir başka görüşe göre, 
iptal edilen düzenleme zaten 25.04.2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu (NHK) 
m. 28/IV ile örtülü olarak yürürlükten kaldırılmıştı55. NHK m. 28/IV’e göre, “tanınan veya 
babalığa hüküm kararı ile soybağı kurulan çocuklar babalarının hanesine baba adı ve soyadı 
ile nakledilir”. Dolayısıyla bu görüşe göre, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı, uygulanacak 
esaslar açısından yenilik getirmemiştir56.  

Evlilik birliği dışında doğan ancak babası ile arasında soybağı ilişkisi kurulmayan çocuk, Nüfus 
Hizmetlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 23, 103, 109 ve Soyadı Nizamnamesi m. 
15 uyarınca, ananın bekârlık soyadını alır.  

Evlilik birliği içerisinde doğan ve evlilik birliği dışında doğan çocuklar arasındaki eşitsizliği 
ortadan kaldırdığından, bu yönüyle Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı olumludur57. 

2.3. ÇOCUĞUN SOYADIYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER 

Çocuğun, aile soyadı olarak sadece babanın soyadını alabilmesi, yasal düzenlemeler 
çerçevesinde annenin soyadını alamaması, konunun kadın erkek eşitliği ilkesi ve daha da 
önemlisi çocuğun soyadının belirlenmesi açısından tartışmalara neden olmaktadır. Özellikle 
boşanma sonucu, kadın TMK m. 173/I uyarınca evlenmeden önceki soyadını geri alacağından, 
anne ile çocuğu farklı soyadı taşımak durumunda kalmaktadır. Bu durumda, çocuğun anne ile 
farklı soyadı taşıması sorunlara yol açmakta, anne ile çocuk arasındaki bağı zayıflatmakta ve 
sosyal açıdan çocuk annesinin ailesine yabancılaşmaktadır. Ayrıca anne, veli olarak hareket 
ettiği durumlarda, çocuğun sosyal çevresinde özellikle çocuğun okulunda çocuğu ile farklı 
soyadı taşımasının nedenlerini açıklamak durumunda kalmaktadır. Diğer taraftan, çocuk annesi 
ile farklı soyadı taşıdığından arkadaşları tarafından alay edilmekte, annesi ile farklı soyadı 
taşımasının nedenleri kendisine sorulmakta ve bütün bunlar çocuğa acı vermektedir. Hatta bazı 
durumlarda çocuk, soyadını taşıdığı babası ile görüşmemekte, babası çocuğa nafaka 
ödememektedir.  

Velayete sahip annenin çocuğu ile aynı soyadı taşımaması sorunlara yol açsa da, yukarıda da 
açıklandığı gibi58 yasal olarak anne çocuğuna soyadını veremez. Yürürlükte olan hukuk 
kuralları çerçevesinde, anne ancak TMK m. 27’de düzenlenen adın değiştirilmesi davası ile 
velayeti kendisinde olan çocuğun soyadının kendi soyadı ile değiştirilmesini talep edebilir.  

3. ÇOCUĞUN SOYADIYLA İLGİLİ MAHKEME KARARLARININ İNCELENMESİ      

                                                            
54Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 113; Işıntan, Pelin: “Anayasa Mahkemesinin 8.12.2011 Tarihli Kararı 
Işığında Türk Hukukunda Velayet Hakkı Kendisine Verilmiş Kadının Çocuğun Soyadını Seçme Hakkı Mevcut 
mudur?”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012/1, s. 265-279, s. 269. 
55Dural, Mustafa/Öğüz, Tufan/ Gümüş, Mustafa Alper: Türk Özel Hukuku C. III, Aile Hukuku, Gözden Geçirilmiş 
13. Bası, İstanbul 2018, s. 341; Acabey, M. Beşir: “Türk Hukukunda Aile Adı (Eşlerin ve Çocukların Soyadı)”, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, C. 19, Özel Sayı- 2017, s. 
493-512, s. 498. 
56Dural/Öğüz/Gümüş, s. 341. 
57Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, s. 114. 
58Bkz. yuk., 2.1. 
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3.1.ANAYASA MAHKEMESİ’NİN, 8.12.2011 TARİHLİ E. 2010/119, K. 2011/165 
SAYILI İPTAL KARARI 

Anayasa Mahkemesi’nin, 8.12.2011 tarihli E. 2010/119, K. 2011/165 sayılı iptal kararı çocuğun 
soyadının belirlenmesinde önemli yer tutmaktadır59.  
SK m. 4/II’ye göre, “Evliliğin feshi ve boşanma hallerinde çocuk anasına tevdi edilmiş olsa 
bile babasının seçtiği veya seçeceği adı alır.” Siirt Asliye Hukuk Mahkemesi’nin önüne gelen 
bir davada, SK m. 4/II’nin Anayasa’nın 10., 13., ve 41. maddelerine aykırı olduğu düşünülmüş 
ve iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulumuştur. Siirt Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nin önüne gelen olayda, boşanma sonucu velayet kendisine verilen anne, birlikte 
yaşadığı küçük çocuğunun nüfusta kayıtlı isimlerinden birinin kız ismi olması  nedeniyle alay 
edildiğini ve ayrıca çocuğun kendisinden farklı soyadı taşıması nedeniyle rahatsızlık 
duyduğunu ileri sürerek, çocuğun hem ön adının hem de soyadının değiştirilmesi talebinde 
bulunmuştur. Bunun üzerine Siirt Asliye Hukuk Mahkemesi, uyuşmazlığa SK m. 4/II’nin 
uygulanacağını tespit etmiştir. Aslında uyuşmazlığın konusu ad değişikliği olduğundan, TMK 
m. 27’nin uygulanması gerekirken, SK m. 4/II’nin uygulancak hüküm olarak tespiti doğru 
olmamıştır60.  

Anayasa Mahkemesi, evlilik birliği içerisinde eşlerin eşit haklara sahip olarak velayet hakkını 
kullandıklarını ve erkeğe tanınan çocuğun soyadını seçme hakkının velayet hakkına sahip 
anneye tanınmamasının cinsiyete göre ayrım yarattığını ve bu yüzden SK m. 4/II’nin AY m. 10 
ve 41’e aykırı olduğuna hükmetmiştir.  

Söz konusu hükmün iptalinden sonra, doktrinde velayet hakkına sahip annenin çocuğuna kendi 
soyadını verme imkânının doğduğu kabul edilmektedir61. Ancak, anılan hükmün uygulama 
süresi SK m. 7’ye ve 10’a göre, iki yıl olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, 02.07.1937 tarihinden 
itibaren soyadının seçme yoluyla kazanılması mümkün değildir. Bu yüzden, aslında yürürlükte 
olmayan SK m. 4/II’nin somut olaya uygulanabilir olup olmadığı incelenmeden, Anayasa 
Mahkemesi tarafından yanlış gerekçe ile iptali isabetli olmamıştır62.  

3.2. YARGITAY KARARLARI 

Yargıtay, 09.04.2018 tarihine kadar, boşanma sonucu velayetin sırf anneye verilmesini 
soyadının değiştirilmesi için haklı bir neden sayılmayacağı ve mevzuatın da buna müsaade 
etmediği görüşündeydi63 ve bu görüşünü çeşitli nedenlere dayandırmaktaydı. 

Yargıtay’a göre, velayet hakkına dayanılarak sürekli çocuğun soyadının değiştirilmesi nüfus 
kütüklerindeki kaydın güvenirliğini ve istikrarı zedeler. Çünkü, şartların değişmesi durumunda 

                                                            
59AYM, 08.12.2011, E. 2010/119, K. 2011/165 https://hukukturk.com/anayasa-mahkemesi-
kararlari?q=soyad%c4%b1+kanunu+madde+4  erişim tarihi: 27.10.2020. 
60Işıntan, s. 271. 
61Acabey, s. 498. 
62Bu yönde görüşler için bkz. Işıntan, s. 277; Başoğlu, Başak: “Soybağının Çocuğun Soyadına Etkisi”, İnönü 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , C. 8, S. 1, 2017, s. 351-378, s. 359.   
63YHGK, 13.03.2015, E. 2013/1755, K. 2015/1039 https://www.hukukturk.com/yargitay-
kararlari?pageid=5&q=%C3%A7ocu%C4%9Fun%20soyad%C4%B1&p=2 erişim tarihi: 04.11.2020. 

https://hukukturk.com/anayasa-mahkemesi-kararlari?q=soyad%c4%b1+kanunu+madde+4
https://hukukturk.com/anayasa-mahkemesi-kararlari?q=soyad%c4%b1+kanunu+madde+4
https://www.hukukturk.com/yargitay-kararlari?pageid=5&q=%C3%A7ocu%C4%9Fun%20soyad%C4%B1&p=2
https://www.hukukturk.com/yargitay-kararlari?pageid=5&q=%C3%A7ocu%C4%9Fun%20soyad%C4%B1&p=2
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velayetin değiştirilmesi mümkündür. Bu bağlamda velayetin tekrar babaya verilmesi halinde, 
anneye tanınan hakkın babaya da tanınması gerekir, bu sefer çocuğun soyadının tekrar 
değiştilmesi söz konusu olur. 

Yargıtay  ayrıca, evlilik birliği içerisinde doğan çocuğun babasının soyadını almakla yükümlü 
olduğuna, velayet hakkına sahip annenin çocuğuna kendi soyadını veremeyeceğine, ancak haklı 
sebepler varsa, çocuğun ergin olduktan sonra TMK m. 27’ye dayanarak soyadını 
değiştirebileceği yönünde kararlar vermiştir64. 

Yargıtay bazı kararlarında, SK m. 4/II kuralını dayanak göstererek, bu kuralın emredici nitelikte 
olduğuna ve evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuğun babanın seçtiği veya seçeceği 
soyadını alacağına, bu nedenle çocuğun velayeti anneye verilmiş olsa bile çocuğa annenin 
soyadının verilmeyeceğine hükmetmiştir65. Ancak Yargıtay, Anayasa Mahkemesi’nin SK m. 
4/II’yi iptalinden sonra görüşünü değiştirmiş ve TMK m. 321’i gerekçe göstererek, velayet 
hakkına sahip annenin çocuğuna soyadını veremeyeceğine karar vermiştir66.  

 3.3.ANAYASA MAHKEMESİ’NİN, 25.06.2015 TARİHLİ 2013/3434 SAYILI 
BİREYSEL BAŞVURU KARARI67 

Hayriye Özdemir, 20.05.2013 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne yapmış olduğu bireysel 
başvuruda, “boşanma davası sonrasında müşterek çocuğun velayetinin kendisine verildiğini, 
çocuğun velayeti kendisinde olduğu için resmi işlemler de dahil olmak üzere çocuğun bütün 
işlemleriyle kendisinin ilgilendiğini ve soyadları farklı olduğu için sürekli nüfus aile kayıt 
tablosu ve boşanma ilamı ibraz etmek zorunda kaldığını” ileri sürmüştür.  

Anayasa Mahkemesi kararında, çocuğun soyadını belirleme hakkının velayet hakkı kapsamında 
olduğunu ve velayeti kendisine tevdi edilen çocuğun soyadının kendi soyadı ile değiştirilmesi 

                                                            
64YHGK, 29.01.2016, E. 2015/3257, K. 2016/117 https://hukukturk.com/yargitay-
kararlari?EsasNo1=2015&EsasNo2=3257 erişim tarihi: 14.10.2020; YHGK 18.11.2015, E. 2015/259, K. 2015 
/2625, 2015/2625  erişim tarihi: 14.10.2020; Y. 8. HD, 30.11.2017, E. 2017/6097, K. 2017/15940 
https://hukukturk.com/yargitay-kararlari?EsasNo1=2017&EsasNo2=6097 erişim tarihi: 30.10.2020; Y. 8. HD, E. 
2017/7219, K. 2018/10253, https://hukukturk.com/Goster?v=GE95G9QhoMy erişim tarihi: 03.11.2020. 
65Y. 18. HD, 23.02.2009, E. 2008 / 11663, K. 2009 / 1466, https://hukukturk.com/yargitay-maddeye-gore-
arama?Mevzuat=2925&Madde=4 erişim tarihi: 18.10.2020. 
66Yargıtay, boşanma sonucu velayeti kendisine verilen anne, küçük çocuğun velayetinin kendisine verildiğini, 
kendisinden farklı soyadı taşıması çocuğu okulda rahatsız ettiğini ve çocuğun psikolojik olarak rahatsızlık 
duyduğunu ileri sürerek, çocuğun soyadının kendi soyadı ile değiştirilmesini talep etmiştir. YHGK, Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilen SK’nun 4. maddesinin ikinci fıkrasının ilk defa soyadı alınması ile ilgili 
olduğuna ve TMK m. 321 hükmü karşısında bu kuralın uygulanabilirliğinin istisnai olduğuna hükmetmiştir. 
YHGK, evlilik birliği içerisinde doğan çocuğun TMK m. 321 gereğince babanın soyadını alması gerektiğine, 
boşanma ve velayet hakkının anneye çocuğun soyadı değişikliği için dava hakkı vermeyeceğine, çocuğun 
soyadının ergin olduktan sonra TMK m. 27’deki koşulların varlığı halinde değiştirilebileceğine karar vermiştir. 
Karar için bkz. YHGK, 13.03.2015, E. 2013/1755, K. 2015/1039 https://www.hukukturk.com/yargitay-
kararlari?pageid=5&q=%C3%A7ocu%C4%9Fun%20soyad%C4%B1&p=2 erişim tarihi: 04.11.2020. 
67Bu karar için bkz. https://hukukturk.com/anayasa-mahkemesi-kararlari-bireysel-
basvurular?q=hayriye+%c3%b6zdemir erişim tarihi: 14.10.2020. Anayasa’ya uygun yorum yapmayan 
mahkemelerin hak ihlaline sebep olmaları halinde, Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluyla duruma 
müdahale edebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ergül ,Ozan: “Bireysel Başvuru Üzerinden Hukuk Metoduna 
Odaklanmak: Norm Somutlaşması, İhmal Yaptırımı ve İçtihat Farklılığı Özelinde Genel Bir Değerlendirme”, 
Anayasa Yargısı, 35, 2018, s. 225-239, s. 228. 

https://hukukturk.com/yargitay-kararlari?EsasNo1=2015&EsasNo2=3257
https://hukukturk.com/yargitay-kararlari?EsasNo1=2015&EsasNo2=3257
https://hukukturk.com/yargitay-kararlari?EsasNo1=2017&EsasNo2=6097
https://hukukturk.com/Goster?v=GE95G9QhoMy
https://hukukturk.com/yargitay-maddeye-gore-arama?Mevzuat=2925&Madde=4
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https://www.hukukturk.com/yargitay-kararlari?pageid=5&q=%C3%A7ocu%C4%9Fun%20soyad%C4%B1&p=2
https://www.hukukturk.com/yargitay-kararlari?pageid=5&q=%C3%A7ocu%C4%9Fun%20soyad%C4%B1&p=2
https://hukukturk.com/anayasa-mahkemesi-kararlari-bireysel-basvurular?q=hayriye+%c3%b6zdemir
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yönündeki talebinin reddine ilişkin yargısal kararın, başvurucunun Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi (AİHS) m. 8’de ve AY m. 20’de güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkına  
müdahale oluşturduğunu belirtmiştir. Mahkeme ayrıca, boşanma sonrası velayeti anneye 
verilen çocuğun soyadının ne olacağı konusunda kanuni bir düzenlemenin bulunmadığına ve 
bu konuda farklı yargısal kararların verildiğine, bunun da belirlilik şartını sağlamadığına 
hükmetmiştir68. 

Ayrıca Anayasa Mahkemesi, velayet hakkının kullanılması ve cinsiyetler arası eşitlik ve 
cinsiyete dayalı ayrımcılık ile ilgili Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Medeni ve 
Siyasi Haklar Sözleşmesi (m. 23 f. 4)  ile Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan 
Kaldırılması Sözleşmesi’ne (m. 16 f.1 g bendi) de yer vererek, eşlerin evlenirken, evlilik 
süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit hak ve sorumluluklara sahip olmalarını sağlamak için 
devletin gerekli tedbirleri alması gerektiğinin altını çizilmiştir.    

3.4.YARGITAY 2. HD, 09.04.2018 TARİHLİ E. 2018/1306, K. 2018/4719 SAYILI 
KARARI 

Yargıtay kararına konu olayda, anne ve babası boşanan A.E’nin velayetinin anneye verildiği 
anne, “okula başlayan ortak çocuğun  ‘İ’ olan soyadı ile kendisinin evlenmeden önceki soyadı 
‘K’ soyadlarının farklılığı sebebiyle günlük işlemlerde sorun yaşadığını, çocukla ilgili 
işlemlerde annesi olduğunu belgelemek için nüfus kayıt örneği ile boşanma ilamını ibraz etmek 
zorunda kaldığını, davalı babanın ortak çocuğa ilgisiz olduğunu, çocukla uzun süredir 
görüşmediğini ve nafaka ödemediğini, çocuğun da anne ile soyadlarının farklı olmasından 
rahatsız olduğunu ve anne ile aynı soyadı taşımak istediini iddia  ederek, ortak çocuğun 
soyadının davacı annenin soyadı olan ‘K’ olarak değiştirilmesini talep ve dava etmiş”tir. İlk 
derece mahkemesi 18.07.2017 tarihli kararında, evlilik birliği içerisinde doğan çocuğun, 
babanın soyadını aldığına, TMK m. 321’deki düzenleme karşısında çocuğun soyadının velayet 
hakkına dayanılarak değiştirilemeyeceğine, çocuğun soyadının ancak ergin olduktan sonra 
TMK m. 27’deki koşulların varlığı halinde  kendisi tarafından ya da babanın TMK m. 27’deki 
koşulları kanıtlayarak kendi soyadını değiştirmesi halinde mümkün olduğuna karar vermiştir. 
Bunun üzerine, davacı anne kararı istinafa taşımıştır. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, 2. Hukuk 
Dairesi 14.11.2017 tarihli kararında, “evlilik birliği içinde doğan çocuğun TMK m. 321 
uyarınca babanın soyadını aldığı” gerekçesiyle talebi reddetmiş ve karar davacı anne tarafından 
temyiz edilmiştir. 

                                                            
68Anayasa Mahkemesi’nin aynı yönde bireysel başvuru kararları için bkz. AYM, 11.11.2015,  2013/9880 sayılı 
Nurcan Yolcu Kararı, https://www.hukukturk.com/anayasa-mahkemesi-kararlari-bireysel-
basvurular?q=nurcan+yolcu erişim tarihi: 15.10.2020; AYM 11.11.2015, 2013/7979 Gülbu Özgüler Kararı 
https://www.hukukturk.com/anayasa-mahkemesi-kararlari-bireysel-
basvurular?q=g%c3%bclbu+%c3%b6zg%c3%bcler erişim tarihi: 15.10.2020; AYM 20.07.2017, 2014/1826 
Ayten Yıldırmaz Kararı, https://www.hukukturk.com/anayasa-mahkemesi-kararlari-bireysel-
basvurular?q=ayten+y%c4%b1ld%c4%b1rmaz erişim tarihi: 16.10.2020; AYM 26.10.2017, 2014/2033, Deniz 
Altınbaş ve Diğerleri Kararı, https://www.hukukturk.com/anayasa-mahkemesi-kararlari-bireysel-
basvurular?q=deniz+alt%c4%b1nba%c5%9f erişim tarihi: 16.10.2020.  
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Yargıtay, “velayet hakkı tevdi edilen annenin çocuğun soyadının kendi soyadı ile değiştirilmesi 
yönündeki talebinin velayet hakkı kapsamındaki yetkilerin kullanımı ile ilgili olduğu, velayet 
hakkı kapsamında çocuğun soyadını belirleme hakkının da yer aldığı, aynı hukuksal konumda 
olan erkeğe velayet hakkı kapsamında tanınan çocuğun soyadını belirleme hakkının kadına 
tanınmamasının velayet hakkının kullanılması bakımından cinsiyete dayalı farklı bir muamele 
teşkil edeceği, evlilik birliği içinde doğan çocuğun taşıdığı ailenin soyadını, evlilik birliğinin 
sona ermesi ile kendisine velayet hakkı tevdi edilen annenin kendi soyadı ile değiştirmesini 
engelleyici yasal bir düzenlemenin bulunmadığı, somut olayda söz konusu değişikliğin çocuğun 
üstün yararına da aykırı bulunmadığı ve çocuğun soyadı değişmekle kişisel durumu 
değişmeyeceği” gerekçeleriyle davayı kabul etmiştir. 

Yargıtay, bu kararında Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kararlarındaki yoruma uygun 
davranarak, annenin velayeti altında bulunan çocuğun soyadının kendi soyadı ile 
değiştirebileceğine karar vermiştir. 

3.5. MAHKEME KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yukarıda değinilen Mahkeme kararlarında, çocuğun soyadı konusunun soybağı yerine, velayete 
bağlı olarak incelenmesi hatalıdır. Çünkü, bazı ülkelerde çocuğun soyadı velayete sahip ana 
veya babanın soyadı olarak belirlenmesine karşılık, Türk Hukukunda çocuğun soyadı 
soybağına göre düzenlenmiştir. Dolayısıyla, her ne kadar kadın erkek eşitliği, aile hayatına 
saygı ilkeleri ile bağdaşmasa da, yasal düzenlemeler bu yönde olduğundan çocuğun soyadının 
velayete değil, soybağına bağlı olarak belirlenmesi gerekir69. Ayrıca, Türk Hukukunda velayet 
değişikliği mümkündür ve her velayet değişikliğinde çocuğun soyadının da bundan etkilenmesi 
uygun değildir70. 

Diğer taraftan çocuk ile ilgili karar alınırken, hakimin çocuk hakları ve çocuk hukukunun temel 
ilkelerini gözeterek hüküm vermesi gerekmektedir71. Bu bağlamda, Türkiye’nin taraf olduğu 
Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) m. 3 uyarınca, yasama organı, idari makamlar, mahkemeler, 
sosyal kuruluşlar ve ana ve babalar, çocuklarla ilgili tüm faaliyetlerde çocuğun yararını göz 
önünde tutmakla yükümlüdürler72. Dolayısıyla, çocuk ile ilgili kararlar alınırken, nüfus 
kütüklerinin güvenirliği ve istikrarı, kamu düzeni gibi kavramlar, çocuğun yüksek yararı 
ilkesinden üstün tutulmamalıdır.  

                                                            
69 Işıntan, s. 277; Farklı görüş için bkz., Odyakmaz, Zehra/Keskin, Bayram: “Boşanmış Anne-Babaların Müşterek 
Çocuklarının Soyadı Sorunu: Bir Karar İncelemesi ve İdare Hukukuna Yansımaları”, Selçuk Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, C. 27, S. 2, 2019, s. 347-376, s. 364.  
70 Başoğlu, s. 366. 
71 Alibaba, Arzu/Koçano Rodoslu, Emine: “The Role of Public Policy in the Enforcement of Foreign Custody 
Judgments: An Example of Joint Custody in Turkish Law”, Sustainability 2020, 12 (5), 2060, s. 1-28, s. 11, 
http://dx.doi.org/10.3390/su12052060; Taşkın, s. 74. 
72Çocuğun yüksek yararına değinen yargıtay kararları için bkz. Yargıtay 2. HD, 20.12.2018, E. 2018/4826, K. 
2018/15033 https://www.hukukturk.com/yargitay-kararlari?EsasNo1=2018&EsasNo2=4826 erişim tarihi: 
28.10.2020; Yargıtay 2. HD, 06.11.2018, E. 2018/4362, K. 2018/12515  https://www.hukukturk.com/yargitay-
kararlari?EsasNo1=2018&EsasNo2=4362 erişim tarihi: 28.10.2020. 
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ÇHS m. 12’de belirtildiği gibi, çocuğu etkileyen adli veya idari kouşturmada çocuğun görüşleri 
dikkate alınmalı ve çocuğun katılım hakkının gereği olarak, çocuğun yaşı ve olgunluğu göz 
önünde bulundurularak çocuk dinlenilmelidir. Yine Türkiye’nin taraf olduğu, Çocuk Haklarının 
Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi m. 3 ve m. 6 uyarınca, iç hukuk bakımından çocuğun 
idrak gücüne sahip olduğunun kabul edildiği durumlarda, çocuğun adli merci önünde kendisini 
ilgilendiren davalarda görüşünü ifade etmesine müsaade edilmesi ve yüksek çıkarına açıkça 
ters düşmediği takdirde çocuğun görüşünün dikkate alınması öngörülmektedir.  

Yukarıda değinilen Uluslararası sözleşmeler, AY m. 90/V uyarınca, iç hukukun bir parçası 
haline geldiğinden, çocuk hakkında karar verilirken söz konusu uulslararası sözleşmeler de 
dikkate alınmalıdır73. 

4. SONUÇ 

Hem yasal düzenlemeler açısından hem de mahkeme kararları açısından çocuğun soyadının 
belirlenmesi ile ilgili tam bir karmaşa yaşandığı görülmektedir. Bunun çözüme kavuşturulması 
için, çocuk hukukunun ilkeleri ışığında, karşılaştırmalı hukuktan da yararlanılarak, konunun 
Türk Medeni Kanunu’nda yeniden kaleme alınması zorunluluğu kaçınılmazdır. Bu bağlamda, 
kadının soyadını da içerecek bir düzenlemenin yapılaması gerekir. Çünkü, yukarıda da 
değinildiği gibi, aslında bu sorunun kaynağında, aile soyadı olarak sadece babanın soyadının 
çocuğa verilmesi yatmaktadır. Halbuki, eşler evlenirken dilerse her biri kendi soyadını 
taşıyabilmeli ya da anlaşarak ikisinden birinin soyadı aile soyadı olarak belirlenebilmelidir. 
Ortak bir soyad belirlenmişse, çocuklar bu soyadını almalı, ortak soyad belirlenmemişse, eşler 
anlaşarak çocuklarına ikisinden birinin soyadını verebilmelidirler. Eşlerin anlaşamadıkları 
durumlarda, aile hakimine başvurmaları ve hakimin eşlerden birine çocuğun soyadını belirleme 
yetkisi vermesi öngörülebilir.  
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ÖZET 

Mevsimlik tarım işçileri yaşadıkları yerin dışında veya yaşadıkları yerde yılın bir döneminde 
(belirli mevsimde ) çalışan tarım işçileridir. Mevsimlik tarım işçileri “yerel” ve “gezici” olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır. Yerel  yani bölge  içi mevsimlik tarım işçileri, gezici işçileri ise bölge  
dışı mevsimlik tarım işçileri olarak adlandırılmaktadır.  Bölge içi mevsimlik tarım işçileri, 
yaşadıkları veya yakın bir bölgede her türlü  tarımsal faaliyette  saatlik, günlük ya da iş 
üzerinden belirlenen ücretlere bağlı çalışanlardır.   Bölge dışı mevsimlik tarım işçileri ise, yılın 
bir döneminde çalışmak için tek başına veya ailesi ile yaşadıkları bölgeden başka bir bölgeye 
giden tarım işçileridir. Gezici tarım işçileri çalışmak amacıyla yaşam biçimlerini ve bölgelerini 
değiştirdikleri için daha fazla sorunu bünyesinde barından bir çalışma biçimidir.  Bu 
araştırmada gezici tarım işçisi  kadınların sorunları  incelenmiştir.  

Bu çalışmada mevsimlik tarım işçisi olarak kadınların,  çalışma nedeni,  karşılaştığı sorunlar ve 
statüsünün incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimleyici nitelikte tasarlanmıştır,  
genelleme yapma amacı taşımamakta,  var olan durumu tanımlamayı amaçlamaktadır.   

Araştırma verilerinin toplanmasında yüz yüze görüşme ve katılımcı gözlem tekniklerinden 
yararlanılmıştır.   Mülakat  sonucu elde edilen verilerin yerinde çalışma ve yaşam mekanlarında 
yapılan gözlemler ile destekleyerek daha sağlıklı ve gerçekçi bilgiler  ulaşmak amacıyla gözlem 
tekniği de  tercih edilmiştir.  Görüşmeler esnasında yarı yapılandırılmış mülakat formu 
kullanılmıştır. Her bir katılımcı ile 30-40 dakika süren görüşme gerçekleştirilmiştir.  Temmuz-
Ağustos döneminde yapılan görüşmeler daha çok mola ve yemek esnasında gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma, Sakarya’da (Karasu, Kocaali ve Hendek)  fındık toplamak için gezici tarım işçisi 
olarak gelen 100  kadın ile  gerçekleştirilmiştir.  Örneklem,   tesadüfi örnekleme   metodu 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  16 yaş üzeri kadınlar örnekleme dahil edilmiştir.  

Araştırmaya katılan kadınlardan,  21’i (16-20), 19’u (21-25), 12’si (26-30),  10’u (31-35), 19’u 
(36-40), 7’si (41-45), 9’u (46-50),  3’ü (50-+)  yaş   grubundadır.  Araştırmaya katılanların yaş 
itibariyle  genç ve ortaya yaş grubunda olduğu dikkat   çekmektedir.  Mevsimlik tarım işçilerinin 
yaş itibariyle genel görünümüne uygun bir sonuçtur. Medeni hal dağlımı incelendiğinde,  18’i 
bekar, 1’,  i nişanlı,  75’i evli,  6’sı boşanmış ve eşini kaybetmiştir. Çocuk sayısı genellikle 
3’tür.  Kadınların baba, eş, abi ve dayı himayesinde çalışmaya geldiği görülmektedir.   5 kadın 
tarımsal üretimde çalışmadığı,   evde  kalarak  aile üyelerinin  yemek, çamaşır , temizlik ve 
çocuk bakımı gibi  işleri yaptığı  belirtilmiştir. Daha çok ailede bebeğin varlığı kadının evde 
kalmasına neden olmaktadır.  Eğitim durumu incelendiğinde  3 lise öğrencisi, 1 üniversiteye 
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hazırlık, 2 üniversite öğrencisi 3 lise mezunu,    7 orta okul,  71 ilk okul,  23  okuryazardır. 
Kadınların gelme nedeni incelendiğinde, 5’,i  eğitim masrafını karşılamak, 1’ i çeyiz    almak, 
47 aile ve çocuklarının ihtiyacını karşılamak,  3’ü borç   ödemek, 5’, ev almak,  29’u başka iş 
olmadığı için gelmiştir.  

Sonuç: Gezici mevsimlik işçilerin  çalışma ve yaşam koşullarına dair çeşitli  sorunlarının 
olduğu bilinmektedir.  Kadınların bu sorunlardan  daha fazla etkilendiği ve sorunları çözmek 
açısından kadınlardan beklentinin fazla olduğu görülmektedir.  Gezici tarım işçisi kadınların,  
“yük taşıma” dışında erkeklerle aynı işi yaptığı fakat daha düşük ücret aldığı görülmektedir.   
Kadınların çalışma ortamında en fazla yaşadığı sorunlar, küçük çocukların bakımı,  güvenli 
ulaşım imkanının sağlanmaması, hijyen ve elverişli tuvaletlerin olmamasına bağlı olarak 
yaşadıkları sıkıntı ve sağlık sorunları dile getirilmiştir. 6 kadın mikrop kapma sonucunda ciddi 
sağlık sorunu yaşadığını belirmiştir.  Gezici tarım işçileri, çalışmak için geldikleri bölgede   
yaşam alanı oluşturmak zorunda kalmaktadırlar. Yaşam alanının oluşturulmasında asıl 
sorumluluk kadına verilmektedir.  Barınmaları için verilen alanda, yemek hazırlama ve barınma 
koşullarının oluşturulması kadınlara aittir.  Kadınlar,  çok erken saatte uyandıkları ve aile 
bireylerin ihtiyaçlarını yerine getirdikleri (kahvaltı, evin düzenlenmesi, götürülecek yemeklerin 
hazırlanması)  ve gece geç saatte yattıklarını belirtmişlerdir. Kadınların, ev işlerini 
yetiştirebilmek kahvaltı edemediklerini,  aç olarak tarlaya gittiklerini de belirtmişlerdir.  
Kadınların karşılaştığı sorunların başında    temiz suyun  ve hijyen koşullarının yetersizliği 
gelmekte ve bunların temini de kadınların sorumluluğunda olmaktadır. Diğer yandan kadınlar,  
dahil oldukları toplum tarafından benimsenmediklerini ve  “potansiyel tehlike” olarak 
görüldüklerini “dışlandıklarını” ifade etmişlerdir. Kadınların sağlık imkanlarına erişimindeki 
yetersizlik özelikle kadın ve çocukların sağlık sorunlarına çözüm bulamamasına neden 
olmaktadır.  Kadınlar aile bireylerinin yükümlülüklerinden kaynaklanan ve kadın olmanın yol 
açtığı çoklu  sorunlarla karşılaşmaktadır. Gezici mevsimlik işçilere yönelik politika üretirken  
kadınların özellik ve sorumluluklarına yönelik düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır.  
Özelikle kadın sağlığı açısından önleyici, koruyucu ve tedavi edici sağlık imkanlarının 
sunulması gerekmektedir.  

Anahtar kelimeler: Tarım İşçisi, Mevsimlik Tarım İşçisi,  Mevsimlik Kadın Tarım İşçisi    

 

GİRİŞ  

Gezici mevsimlik tarım işçiliği açısından bakıldığında  kadınların ailesi ile birlikte çalışma 
bölgesine göç etmekte ve aile  üyeleriyle birlikte mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaktadır. 
Mevsimlik tarım işçisi kadınların emek kullanma biçimleri  incelendiğinde tarımsal faaliyet ve 
tarımsal faaliyet dışı  olmak üzere  iki temel sorumluluk alanı ortaya çıkmaktadır.   Bu koşullar 
altında kadınlar ücretli  çalışmanın yanında ailenin  günlük ihtiyaçlarının karşılanmasında da 
yoğun emek harcarlar. Kadınlar tarımsal faaliyet yanında aile üyelerinin  temel ihtiyaçlarını 
(barınma alanının düzenlenmesi ve kurulması, yemek, bulaşık, çamaşır, çocuk bakımı bakım 
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gibi karşılamak  için de yoğun  çalışırlar.  Bu da mevsimlik tarım işçisi kadınların günün büyük 
bir kısımını çalışarak  geçirmelerine ve erkeklere göre daha fazla emek harcamalarına neden 
olmaktadır.  

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ KADINLAR  

Tarımsal üretim, ülkeler ve dünya açısından yoksulluğun ortadan kaldırılması ve refahın 
arttrılması açısından önem taşımaktadır. IFAD’ın verilerine bakıldığında uluslararası gıda 
fiyatlarının  iki  katına çıkması  sonucu dünyanın kırsal  ve  kentsel alanlarında 100 milyon kişi 
daha yoksul kitlesine eklenmiştir (İFAD, 2011; İFAD,  2016).  Tarımsal üretimin arttırılması 
hedefi yanında, tarımsal istihdamın niteliğinin arttırılması da önem taşımaktadır. Tarımsal 
faaliyette farklı çalışma biçimleri önemli sorunları barındırmaktadır.   

Tarım çalışanı; sürekli, mevsimlik ve geçici tarım işlerinde ücret karşılığı istihdam edilen kişiler 
biçiminde  tanımlanmaktadır. Tarım işçilerini sürekli, mevsimlik ve gündelikçi tarım işçileri 
şeklinde üç ayrı grupta ele almak işlevsel bir ayrım ortaya koyar (Kutlu,  2011: 3). Mevsimlik 
tarım işçiliği gezici ve geçici tarım işçiliği olmak üzere iki çalışma türü bulunmaktadır.  Kendi 
tarım işletmelerinden yeterli geliri elde edemeyen az topraklı veya topraksız aileler, geçimlerini 
sağlayabilmek amacıyla daha fazla tarımsal iş imkânı olan yörelere gezici (mevsimlik) ve/veya 
geçici (günübirlik) giderek çalışmaktadırlar (Karaman ve Yılmaz; 2011). Mevsimlik tarım 
işçileri yaşadıkları yerin dışında veya yaşadıkları yerde yılın bir döneminde (belirli mevsimde 
) çalışan tarım işçileridir. Mevsimlik tarım işçileri “yerel” ve “gezici” olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Yerel  yani bölge  içi mevsimlik tarım işçileri, gezici işçileri ise bölge  dışı 
mevsimlik tarım işçileri olarak adlandırılmaktadır.  Bölge içi mevsimlik tarım işçileri, 
yaşadıkları veya yakın bir bölgede her türlü  tarımsal faaliyette  saatlik, günlük ya da iş 
üzerinden belirlenen ücretlere bağlı çalışanlardır.   Bölge dışı mevsimlik tarım işçileri ise, yılın 
bir döneminde çalışmak için tek başına veya ailesi ile yaşadıkları bölgeden başka bir bölgeye 
giden tarım işçileridir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bitkisel üretimin 
gerçekleştirilmesinde mevsimlik gezici tarım işçileri önemli bir aktördür (ILO, 2020:5). 
Mevsimlik tarım işçileri, dünyada var olan 1,1 milyar tarım işgücünün yaklaşık 450 milyonunu 
oluşturmaktadır (Hurst,  Temrine, & Karl; 2017Gezici tarım işçileri çalışmak amacıyla yaşam 
biçimlerini ve bölgelerini değiştirdikleri için daha fazla sorunu bünyesinde barından bir çalışma 
biçimidir.  Daha iyi alternatiflerinin olmaması mevsimlik tarım işçiliğinin düşük ücretlerine 
razı olmalarına sebep olmaktadır (Çınar, 2014: 205).).   

Gezici mevsimlik işçiliğinde yer alan ve bu işçilikten en olumsuz etkilenen bir diğer grup ise 
kadınlardır. Çalışıp-çalışmama ve ücretlerinin kontrolü ile ilgili kararları kadın işçilerin 
kendilerinin verebilmelerini zorlaştıran ilişkiler sadece geleneklerin ağır yüküyle açıklanamaz 
(Çelik ve Diğerleri, 2015; 15). Çalışma koşullarının ağırlığı, kadının aile içi sorumluluklarının 
fazlalığı ve kadın olmasına bağlı sağlık ve bakım ihtiyacı daha belirgin sorunlar yaşamasına 
neden olmaktadır.  Kadınların ise mesaisi bittikten sonra yemek yapma, su taşıma, odun 
toplama, ateş yakma, çadır temizliği gibi ev işleri sebebiyle günde neredeyse 12-18 saat 
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çalıştıkları görülüyor (http://www.keig.org/mevsimlik-tarim-iscisi-kadinlar-gunde-18-saate-
kadar-calisiyor/). 

ARAŞTIRMA  

Mevsimlik tarım işçisi kadınların sorunları,çalışma koşulları ve sorun çözme stratejilerini tespit 
edebilmek amacıyla araştırma yapılmıştır.  

Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmada mevsimlik tarım işçisi olarak kadınların,  çalışma nedeni,  karşılaştığı sorunlar ve 
statüsünün incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimleyici nitelikte tasarlanmıştır,  
genelleme yapma amacı taşımamakta,  var olan durumu tanımlamayı amaçlamaktadır.   

Araştırmanın Yöntemi  ve Veri  Toplama Araçları  

Araştırma verilerinin toplanmasında yüz yüze görüşme ve katılımcı gözlem tekniklerinden 
yararlanılmıştır. Bu tanımlayıcı tipte araştırma; niteliksel araştırma yöntemlerinden 
derinlemesine görüşmeler, yerinde gözlem ve fotoğraflama yoluyla elde edilen görsel verilerin 
betimlenmesi ile gerçekleştirilmiştir.    Mülakat sonucu elde edilen verilerin yerinde çalışma ve 
yaşam mekanlarında yapılan gözlemler ile destekleyerek daha sağlıklı ve gerçekçi bilgiler  
ulaşmak amacıyla gözlem tekniği de  tercih edilmiştir.  Görüşmeler esnasında yarı 
yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Her bir katılımcı ile 30-40 dakika süren görüşme 
gerçekleştirilmiştir.  Temmuz-Ağustos döneminde yapılan görüşmeler daha çok mola ve yemek 
esnasında gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmanın Örneklemi  

Araştırma, Sakarya’da (Karasu, Kocaali ve Hendek)  fındık toplamak için gezici tarım işçisi 
olarak gelen 100  kadın ile  gerçekleştirilmiştir.  Örneklem,   tesadüfi örnekleme   metodu 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  16 yaş üzeri kadınlar örnekleme dahil edilmiştir.  

Araştırmanın Bulguları  

Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler aşağıda verilmiştir.  

Tablo 1: Demografik Bilgiler 

 Sayı 
Yaş       
                                      16-20 
      21-25 
                                       26-30 
                                       31-35 
                                       36-40 
                                       41-45 
                                       46-50 
                                       51-+ 

 
21 
19 
12 
10 
19 
7 
9 
3 

Eğitim    
Okur yazar 

 
23 
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İlk okul 
Orta okul 

lise 
Üniversite hazırlık 

Üniversite öğrencisi 

71 
7 
3 
1 
3 

Medeni Hal                          
                                            Nişanlı  
                                            Bekar  
                                            Evli  
                                            Eşi Ölmüş 
                                            Boşanmış  

 
1 
18 
75 
2 
4 

Gelinen Bölgede İkamet Yeri   
                       
                                            İlçe 
                                             Köy 

 
  

48 
62            

Çocuk Sayısı                         
                                              1 
                                              2 
                                              3 
                                              4 
                                              5 
                                              6 

 
5 
19 
20 
15 
11 
8 

Araştırmaya katılan kadınlardan,  21’i (16-20), 19’u (21-25), 12’si (26-30),  10’u (31-35), 19’u 
(36-40), 7’si (41-45), 9’u (46-50),  3’ü (50-+)  yaş   grubundadır.   Araştırmaya katılanların yaş 
itibariyle  genç ve ortaya yaş grubunda olduğu dikkat   çekmektedir.  Mevsimlik tarım işçilerinin 
yaş itibariyle genel görünümüne uygun bir sonuçtur.  

Medeni hal dağlımı incelendiğinde,  18’i bekar, 1’i nişanlı,  75’i evli,  6’sı boşanmış ve eşini 
kaybetmiştir. Çocuk sayısı genellikle 3’tür.   

Eğitim durumu incelendiğinde,  3 lise öğrencisi, 1 üniversiteye hazırlık, 2 üniversite öğrencisi,  
3 lise mezunu,    7 orta okul,  71 ilk okul,  23  okuryazardır. 

Kadınların baba, eş, abi ve dayı himayesinde çalışmaya geldiği görülmektedir.   5 kadın tarımsal 
üretimde çalışmadığı,   evde  kalarak  aile üyelerinin  yemek, çamaşır , temizlik ve çocuk bakımı 
gibi  işleri yaptığı  belirtmiştir.  Daha çok ailede bebeğin veya küçük çocuğun varlığı kadının 
evde kalmasına neden olmaktadır.  Tarımsal üretime katılmayan kadınların diğer ailelerinin 
çocukları ile de ilgilendiği,   yemek ve temizlik gibi ihtiyaçlar açısından destek verdiği 
görülmektedir. Kadınlar arasında dayanışma ve desteğin varlığı belirgin önemli bir durumdur. 
Kadınlar arası dayanışma sorunların çözümü ve yüklerin hafiletilmesi açısından önemli bir 
stratejidir.  

Kadınların gelme nedeni incelendiğinde, 5’,i  eğitim masrafını karşılamak, 1’ i çeyiz    almak, 
47 aile ve çocuklarının ihtiyacını karşılamak,  3’ü borç   ödemek, 5’, ev almak,  29’u başka iş 
olmadığı ve aile geldiği için gelmiştir. Alternatif iş imkanının olmaması kadınların ve 
ailelerinin mevsimlik işçi olarak gelmelerinin temel nedenidir.  
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Gezici mevsimlik işçilerin  çalışma ve yaşam koşullarına dair çeşitli  sorunlarının olduğu 
bilinmektedir.  Kadınların bu sorunlardan  daha fazla etkilendiği ve sorunları çözmek açısından 
kadınlardan beklentinin fazla olduğu görülmektedir.  Gezici tarım işçisi kadınların,  “yük 
taşıma” dışında erkeklerle aynı işi yaptığı fakat daha düşük ücret aldığı görülmektedir.   
Kadınların çalışma ortamında en fazla yaşadığı sorunlar, küçük çocukların bakımı,  güvenli 
ulaşım imkanının sağlanmaması, hijyen ve elverişli tuvaletlerin olmamasına bağlı olarak 
yaşadıkları sıkıntı ve sağlık sorunları dile getirilmiştir. 6 kadın mikrop kapma sonucunda ciddi 
sağlık sorunu yaşadığını belirmiştir.   

Gezici tarım işçileri, çalışmak için geldikleri bölgede yaşam alanı oluşturmak zorunda 
kalmaktadırlar. Yaşam alanının oluşturulmasında asıl sorumluluk kadına verilmektedir.  
Barınmaları için verilen alanda, yemek hazırlama ve barınma koşullarının oluşturulması 
kadınlara aittir.  Kadınlar,  çok erken saatte uyandıkları ve aile bireylerin ihtiyaçlarını yerine 
getirdikleri (kahvaltı, evin düzenlenmesi, götürülecek yemeklerin hazırlanması)  ve gece geç 
saatte yattıklarını belirtmişlerdir. Kadınların, ev işlerini yetiştirebilmek kahvaltı 
edemediklerini,  aç olarak tarlaya gittiklerini de belirtmişlerdir.   

Kadınların karşılaştığı sorunların başında temiz suyun ve hijyen koşullarının yetersizliği 
gelmekte ve bunların temini de kadınların sorumluluğunda olmaktadır. Diğer yandan kadınlar,  
dahil oldukları toplum tarafından benimsenmediklerini ve  “potansiyel tehlike” olarak 
görüldüklerini “dışlandıklarını” ifade etmişlerdir. Kadınların sağlık imkanlarına erişimindeki 
yetersizlik özelikle kadın ve çocukların sağlık sorunlarına çözüm bulamamasına neden 
olmaktadır.  Kadınlar aile bireylerinin yükümlülüklerinden kaynaklanan ve kadın olmanın yol 
açtığı çoklu sorunlarla karşılaşmaktadır. Gezici mevsimlik işçilere yönelik politika üretirken 
kadınların özellik ve sorumluluklarına yönelik düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır.  
Özelikle kadın sağlığı açısından önleyici, koruyucu ve tedavi edici sağlık imkanlarının 
sunulması gerekmektedir.  

SONUÇ 

Gezici mevsimlik işçilere yönelik politika üretirken  kadınların özellik ve sorumluluklarına 
yönelik ek düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır. Kadınların erkeklerden farklı sorun ve 
ihtiyaçları vardır. Gezici tarım işçisi kadınların temel sorunlarını aşağıdaki başlıklar altında 
sınıflandırmak mümkündür.  

1. Sağlık sorunları ve sağlık hizmetine erişim, 

2. Kendisi ve aile üyeleri için barınma alanı oluşturma ve hijyen sağlama, 

3.  Dışlanma ve güvenlik, 

4. Temiz su ve gıda maddelerine erişim, 

5. Çocuk bakımı ve güvenliği, 

6. Tarımsal üretimde çalışma ve aile sorumluluklarının neden olduğu zaman baskısı ve 
yükü. 
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Kadınların tarımsal üretim yanında ailenin ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli sorumluluk 
yüklenmektedir. Kadınlara yönelik düzenlemelere ve   kadınların sorumlulğunu azaltacak 
politikalara ihtiyaç vardır.  Bu bağlamda,  

1. Mevsimllik gezici tarım işçisi kadınlara ve ailelerine  tarımsal faaliyet bölgesinde 
“nitelikli barınma” imkanının sağlanması önem taşımaktadır. Bu amaçla  bölgedeki 
yurtlar, kamu misafir haneleri kullanılabilir ve  prefabrik konut inşa edilebilir.  
Oluşturulan barınma alanlarında ihtiyçların karşılanabilceği birimlerin oluşturulması da 
önem taşımaktadır.  

2. Barınma ve tarımsal faaliyet alanı ve ulaşım sürecinde mevsimlik gezici tarım işçisi 
kadınların  güvenliğinin sağlanmalıdır:  

3. Çocuk bakımı desteği ve zorunlu eğitim çağında olan ancak eğitimden uzak kalan 
çocuklarının eğitim hizmetlerinden yararlanma imkanı sağlanmalıdır.  

4. Barınma bölgesinde sürekli sağlık hizmetine ihtiyaç vardır.   Özelikle kadın sağlığı 
açısından önleyici, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetinin verilmesi yönünde 
düzenlemeler yapılmalıdır. Kadın işçilerin temel sağlık hizmetlerinden faydalanması 
kolaylaştırılmalıdır.  

5.  Barınma yerlerindeki temiz suya erişim ve hijyen ve temizlik kurallarına uygun 
çevresel düzenlemeler yapılmalıdır.   Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri 
konularında göç alan/veren tüm illerde bilinçlendirme çalışmaları yapılması   

6. Mevsimlik gezici tarım işçilerinin sosyalleşmelerine yönelik tedbirler alınmalıdır. 
Sosyal dışlanmışlığın önlenmesi ve toplumsal uyumun sağlanması tesisi için mevsimlik 
tarım işçisi kadınların geldiği bölgelerde toplumsal bilinçlendirme faaliyetleri 
sürdürülmelidir.   

7. Gelir güvencesi ve sosyal güvence imkanı sunulmalı ve ilgili taraflar 
bilgilendirilmelidir.  

8. İş aracıları, işverenler ve tarım işçilerinin ücret, genel sağlık sigortası, iş sağlığı ve 
güvenliği önlemleri ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme toplantıları yapılmalıdır.  
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ÖZET 

Tarım çalışanlarının çalışma hayatında yetersizlik ve zorluklar ile karşı karşıya oldukları bir 
gerçektir. Tarım ortamındaki ısı, nem, ışık, ses, kirlilik, v.b. çevre koşulları çalışanların 
ergonomik ortamlarda çalışmalarını güçleştirmektedir. Bu durum da  tarım çalışanlarının gerek 
sağlık durumlarında, gerekse sosyal yaşantılarında olumsuzluklara yol açmaktadır. Kırsal 
kesimde bilinen bir gerçek de söz konusu koşullara en fazla maruz kalanların kadınlar 
olduğudur. Bu bağlamda tarımda çalışan kadınların ergonomik iş koşullarına 
ulaşamamalarından kaynaklanan düşük yaşam kalitelerinin varlığı söz konusudur.  

Bu araştırmada tarımda çalışan kadınların yaşam kaliteleri incelenerek, olası problemlere 
çüzüm önerileri sunulmuştur. Sakarya Pamukova ilçesinde çalışan çiftçi kadınlar ile sözlü tarih 
yöntemi ile gerçekleştirilen mülakatlar sonucu tarımda çalışan kadınların demografik, fiziksel 
(estetik), iktisadi, sosyal ve aile ilişkileri açısından karşı karşıya kaldığı durumlar belirlenerek, 
demografik özellikleri, çalışma koşulları ve yaşam koşulları ve kalitesi tanımlanmış ve 
sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmiştir.  

Kadınlar, tarımsal üretim açısından birincil işgücü olarak önem kazanmaya başlamıştır. 
Sektördeki işgücüne doymuşluk ve katma değer düşüklüğü erkekleri sektörün dışında iş 
aramaya ve yapmaya zorlamaktadır. Erkek işgücünün bu arayış içinde olması sektörle 
bağlılıklarının zayıflamasına yol açmıştır.   Erkekler, sektöre olan bağlılığı düşük bir grubu 
oluşturmaktadır. Bu da tarımsal üretimin büyük bir ağırlığının kadınlar üzerinde olmasına yol 
açmaktadır. Özellikle üretim alanında kadınlar aktif ve etkin olarak yer almaktadır. Erkeklerin 
genellikle kendi ifadeleri ile “dış”  işleri yürüttüğü görülmektedir. Bunlar ürün pazarlaması, 
kredi işlemleri v.b. gibi sorumluluklardır. Yapılan araştırma sonucunda elde edilen bulgularda 
da görüldüğü gibi tarımsal üretim alanında temel işgücü olarak yer alan kadınlar, ağır çalışma 
koşullarına maruz kalmaktadırlar. Ancak hem sektörün katma değerini, hem de tarımda çalışan 
kadının yaşam kalitesini yükseltebilmek için  düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 
Sorunlar incelendiğinde büyük bir kısmının sektörün genel yapısından kaynaklandığı, bir 
kısmının ise kadının demografik özelliklerine bağlı olduğu görülmektedir. Bu noktada, 
sektördeki çalışma koşullarına yönelik düzenleme ve modernizasyona acil bir ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tarım, Tarımda Çalışan Kadınlar, Tarımda Çalışan Kadınların Sorunları   
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ABSTRACT 

It is a fact that agricultural workers are faced with inadequacies and difficulties in working life. 
Heat, humidity, light, sound, pollution, etc. in the agricultural environment. environmental 
conditions make it difficult for employees to work in ergonomic environments. This situation 
causes negativities in both the health conditions and social lives of agricultural workers. A 
known fact in rural areas is that women are the most exposed to these conditions. In this context, 
there is a low quality of life caused by the inability of women working in agriculture to reach 
ergonomic working conditions. 

In this study, the quality of life of women working in agriculture was examined and suggestions 
to solve possible problems were presented. As a result of oral history interviews with farmer 
women working in Sakarya Pamukova district, the demographic, physical (aesthetic), 
economic, social and family relations of women working in agriculture were determined, and 
their demographic characteristics, working conditions and living conditions and quality were 
defined and Suggested solutions have been made. 

Women have started to gain importance as the primary labor force in terms of agricultural 
production. Satisfaction and low added value in the workforce in the sector force men to seek 
and perform jobs outside of the sector. The fact that the male workforce is in this search has led 
to a weakening of their commitment to the sector. Men constitute a group with low commitment 
to the industry. This causes the majority of agricultural production to be concentrated on 
women. Especially in the production area, women are actively and effectively involved. It is 
observed that men generally carry out "foreign" affairs with their own words. These are product 
marketing, credit transactions, etc. are such responsibilities. As can be seen in the findings 
obtained as a result of the research, women who are the main labor force in the field of 
agricultural production are exposed to heavy working conditions. However, regulations need to 
be made in order to increase both the added value of the sector and the life quality of women 
working in agriculture. When the problems are examined, it is seen that most of them stem from 
the general structure of the sector, and some of them depend on the demographic characteristics 
of women. At this point, there is an urgent need for regulation and modernization regarding 
working conditions in the sector. 

Keywords: Agriculture, Women Working in Agriculture, Problems of Women Working in 
Agriculture 

 

GİRİŞ 

Çalışma ortamı ve özelikleri bireylerin fiziki ve sosyo-psikolojik durumları üzerinde 
belirleyicilik özelliğine sahiptir. İnsan çalışması bilimi olarak tanımlanan ergonomi insanın 
kendine özgü niteliklerini ve yeteneklerini araştırarak iş ile insanın uyumlaştırılması için gerekli 
ön koşulları oluşturmaya çalışmaktadır. Uyumlaştırma bir yandan işin çalışanlar üzerindeki 
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yükünün sınırlandırılması,  öte yandan da insan yeteneklerinin ekonomik değerlendirilmesini 
içermektedir. Ergonomi; çalışan insanı insani özellikleri, çalışma koşulları, insan araç-gereç 
ilişkisi ve çevresel koşullar açısından incelemektedir. Sonuç olarak ergonomi iş sistemi içinde 
insanı incelerken birey, işletme ve toplum  yönünden  daha yüksek iş verimine ulaşmayı 
sağlayan optimal bir bileşim elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu noktada ergonominin iki önemli 
ölçütüyle karşılaşılmaktadır. Bunlardan biri insancıl diğeri de ekonomik ölçüttür. Ülkemizde 
hakim üretim alanının tarım olduğu göz önüne alındığında tarımda çalışan insanların ne derece 
ergonomik  çalışma koşullarına sahip oldukları ayrı bir inceleme konusudur.   

TARIM VE KADIN 

Kadının mesaisi tarladakiyle sınırlı kalmıyor. Tarım işçisi kadınlar, hem ailelerinden hem de 
diğer işçilerin yaşamından sorumlular. Yemek, çamaşır ve bulaşık gibi yükler onların üzerinde. 
Sabah 05:00'te tarlada başlayan ve 16 saate kadar ulaşabilen mesai, evde de devam ediyor 
(https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-47202010,2019)  Tarım çalışanlarının 
ülkemizde belli başlı yetersizlik ve zorluklar ile karşı karşıya oldukları bir gerçektir. Tarım 
sektörü diğer üretim alanlarına göre farklı bir niteliğe sahiptir. Genel itibari  ile bir işyeri olsa 
da bilinen anlamda bir işyerinden ayrılmaktadır. Bu da çalışanları doğrudan etkilemektedir. 
Tarım ortamındaki ısı, nem, ışık, ses, kirlilik, v.b. çevre koşulları çalışanların ergonomik 
ortamlarda çalışmalarını güçleştirmektedir. Bu durum da   tarım çalışanlarının gerek sağlık 
durumlarında, gerekse sosyal yaşantılarında olumsuzluklara yol açmaktadır. Kırsal kesimde 
bilinen bir gerçek de söz konusu koşullara en fazla maruz kalanların kadınlar olduğudur. Bu 
bağlamda tarımda çalışan kadınların ergonomik iş koşullarına ulaşamamalarından kaynaklanan 
düşük yaşam kalitelerinin varlığı söz konusudur.  

Özellikle kırsal gelişmeyle ilgili olarak kadının kalkınmadaki rolü oldukça büyüktür (Türkiye 
Kalkınma Vakfı, 1994). Kırsal alanda kadın, tarımsal üretime katkısının yanında kayda pek 
alınmayan ekonomi dışı alanlarda da önemli roller oynar; sosyal ağlar kurarak köy içi bilgi 
dolaşımını sağlamakta (Ertürk, 1991) ve karşılıklı diyaloglarda da etkin olmaktadır. Bununla 
birlikte kadınlarla ilgili olarak yapılan araştırmaların sonucuna göre, kalkınma süreçleri, 
cinsiyete dayalı işbölümünü kadınların aleyhine işleyebilecek şekilde etkilemekte (Jacobson, 
1993:63) ve ağır işlerin kadınlara kalması, erkeklerin daha çok satış ve pazarlama ile ilgili 
işleri üstlenmesi gibi bir sonuç doğurmaktadır. Pazarlama işlerinin erkeklerce yapılagelmesi, 
parayı elde eden ve idare edenin erkekler olması, kadının gündelik yaşamını 
denetleyebilmesini ve kalkınmaya aktif katılımını engellemeye başlamıştır (Ertürk, 1992). 
Daha önceleri kendi kendine yetebilirken sonraları erkekelerin denetiminde olan pazar 
koşulları ile karşılaşmaları, kadın çiftçilerin daha da soyutlanmalarına neden olmuştur (Sirman, 
1993).  

Eğer kadın yevmiyeli olarak tarımda çalışıyorsa, patron, kadın işçiye neredeyse köle 
muamelesi yapmak cesaretini kendinde görebilmekte, işe aldığı kadın işçileri, çok ağır 
şartlarda çalıştırmaktadır. Hamilelik sırasında pek çok kadın işçi, tarımda çalışmaya devam 
etmekte ve çoğunlukla doğumun olduğu güne kadar çalışmak zorunda kalmaktadır.  

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-47202010,2019
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Bunlara ek olarak tarımda kazanılan gelir açısından bakılacak olursa, TÜİK’in  "Tarımsal 
İşletmelerde Ücret Yapısı Anketleri"nin sonuçlarına göre, tarımda devlete ait işletmelerde 
çalışanların ücretleri, özel işletmelerde çalışanların ücretlerinin iki katından daha fazladır. 
Sürekli işçilerin aylık ortalama ücretleri arasındaki uçurum ise daha fazladır.  

Tarımda çalışan kadın işçiler için özel-kamu arasındaki ücret adaletsizliği erkeklere göre daha 
da fazladır. Bu durum özel sektörde cinsiyetler arasındaki ücret farklılığının kamuya göre daha 
yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Devlet tarım işletmelerinde çalışan kadınların günlük 
yevmiyeleri erkeklerin yevmiyelerinin yüzde 91.3'ü kadar iken özel sektörde bu oran yüzde 
71.2'de kalmaktadır. Kadınların aylık ücretleri tarım işletmelerinde erkeklerin aylık 
ücretleriyle hemen hemen aynı ve yüzde 98'i kadardır. Özel sektörde ise kadınların aylık 
ücretleri erkeklerin aylık ücretlerinin yüzde 80.5'i düzeyinde bulunmaktadır. 

Yaşanan son krizden sonra ise devlet tarım işletmelerinde çalışanların daha olumsuz 
etkilendiği görülmüştür. 2001'de devlet işletmelerinde günlük yevmiyeler yüzde 26.1, aylık 
ücretler yüzde 23.8 artmıştır. Özel sektörde ise yevmiyelerdeki artış yüzde 26.3, aylıklardaki 
artış yüzde 43.7 olmuştur (capital.com.tr, 03.08.2004). 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırma, tarımda çalışan kadınların yaşam kalitesini farklı açılardan değerlendirmeyi 
amaçlamıştır. Çalışmada, tarımda çalışan kadının, fiziksel (estetik), iktisadi, sosyal ve aile 
ilişkileri açısından karşı karşıya kaldığı durumları tespit edilmiştir. Bu amaçla kadınlara 
yakıştırılan zarafet ve inceliğin ne derece korunduğu incelenmiştir. Diğer yandan kadının tarım 
koşullarında çalışmasının sosyal hayatına getirdiği avantaj ve dezavantajlar da belirlenmiştir. 
Söz konusu kadınların özellikle ellerinin ve duruşunun resmedilerek analizi de araştırmaya 
katılmıştır.  

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

Araştırma,  sözlü tarih (Mitchell, 1996)  yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sözlü tarih 
çalışması bu konuda yapılmış ampirik ve teorik bir çalışmanın bulunamaması, yazılı 
dökümanların, eksik olması ve incelenecek fenomenin değişim sürecinin algılanmasında 
yetersiz bulunması nedeniyle bu araştırmada en uygun yöntem olarak belirlenmiştir. Bu 
araştırmayla yeni araştırmalara veri sağlayabilecek bulguların elde edilmesi umulmaktadır. 
Tarımda çalışan kadınların bizzat çalışma ortamlarına gidilerek, görsel ve sözel veri derlemesi 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak daha önce hazırlanan soruların 
yardımıyla görüşmeler yapılmış ve ayrıca görüntüler elde edilmiştir.  

ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ 

Araştırma Pamukova bölgesinde tarımda çalışan 40 yaşın üzerindeki 46 kadınla görüşülerek 
gerçekleştirilmiştir.  Araştırmaya katılan kadınların 23’ü  kendi işinde çalışan (iş sahibi), 23’ü 
ise başkasının işinde ücretli olarak çalışanlardan oluşmaktadır.   

ARAŞTIRMANIN BULGULARI 
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I.DEMOGRAFİK BİLGİLER 

Araştırma, tarımda çalışan  “46” kadınla gerçekleştirilmiştir. Kadınların demografik özellikleri 
şöyledir; 

 Sayı Yüzde 
Yaş   40-45 
   46-50 
   51-55 
   56-60 

18 
15 
9 
4 

39,1 
32,6 
19,6 
8,7 

Eğitim   Okur-yazar değil  
                                           Okur-yazar 
                                            İlkokul 
                                            Orta okul  

14 
10 
21 
1 

30,4 
21,7 
45,7 
2,2 

Medeni Hal                         Evli 
                                            Bekar 
                                            Eşi Ölmüş 
                                            Eşi Terk Etmiş 

39 
1 
5 
1 

84,8 
2,2 
10,8 
2,2 

Eşin Mesleği                       Çiftçi 
                                             Memur 
                                             İşçi  
                                             Esnaf 
                                             Emekli 
                                             İşsiz 

32 
2 
3 
4 
1 
4 

69,6 
4,3 
6,5 
8,7 
2,2 
8,7  

İkamet Yeri                          İlçe 
                                             Köy 
                                                             Ova 
Köyü 
                                                             Dağ 
Köyü 

15 
31 

            16    
            15 

32,6 
67,4 

                           
34,8 

                            
32,6 

Çocuk Sayısı                         1 
                                              2 
                                              3 
                                              4 
                                              5 
                                              6 

1 
15 
17 
6 
5 
2 

2.2 
32,6 
37,0 
13,1 
10,8 
4,3 

 

Kişisel Özellikler 

Araştırmaya katılanlar yaş dağılımı açısından incelendiğinde  %71,8’inin (33)   40-50 yaş 
grubunda olduğu görülmektedir. Ancak tarımda çalışan 50 ve üzeri yaş grubunun da az 
olmadığı anlaşılmıştır. Bu yaş grubundakilerin genellikle kendi işinde çalışanlar olduğu ve daha 
çok diğer aile üyelerine ve çalışanlarına yol gösterme ve idare etme sorumluluğunu üstlendiği  
ortaya konulmuştur.  

Araştırmaya katılanların evlilik yaşı ortalamasına bakıldığında 18-20 yaş aralığında ve ilk 
çocuğunu dünyaya getirme yaşının da  19-22 yaş aralığında olduğu görülmektedir.  
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Eğitim düzeyi açısından Türkiye geneline uygun bir görünüm ortaya çıkmaktadır. Genel itibari 
ile kadının eğitim düzeyinin düşük olduğu bilinen bir gerçektir. Araştırma bulguları da bunu 
desteklemektedir. Araştırmaya katılanların % 52,1’i hiç okula gitmemiştir. Bu da kadınlar 
açısından ciddi boyutlara varan eğitim sorunun varlığını göstermektedir.  

Medeni hal açısından bir değerlendirme yapıldığında araştırmaya katılan kadınların % 84,8’i 
evlidir. Sadece 1’i bekar, 5’i eşini kaybetmiş ve 1 kişinin de eşi evi terk etmiş, ancak yine eşinin 
evinde ve eşinin ailesi ile yaşamaktadır.  

Aile İle İlgili Özellikler 

Çocuk sayısı itibari ile bölgenin genel özelliğini yansıtan bir sonuca ulaşılmıştır. Ailelerin 
genellikle 2-3 çocuk sahibi olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanlar için de aynı özellik 
söz konusudur. Çoğunluk 2-3 çocuk sahibidir.  

Eşlerinin mesleki durumu incelendiğinde çoğunluğu çiftçidir. Ancak, burada  çiftçilik 
mesleğinin algılanışında bir takım bilinçsizliklerin varlığı dikkat çekmektedir. Ülkemizde 
“çiftçilik” mesleğine yönelik eğitim sürecinin olmayışı arazi sahibi olan ve işleyen  herkesin 
çiftçi olarak nitelendirilmesine neden olmaktadır.  

Araştırmaya katılanların yerleşim birimleri incelendiğinde % 32,6’sı  ilçe merkezinde yaşarken,  
% 67,4’ü de  köyde yaşamaktadır.  Köyde yaşayanların da   %51,6’sı ova köyünde, %49,4’ü 
dağ köyünde ikamet etmektedir.  

Aylık gelir ve sosyal güvencelerine ilişkin bir değerlendirme yapıldığında ise kadınların 
bireysel olarak aylık gelirleri olmadığı ifade edildiği gibi bu yönde bir bilgi de verilememiştir. 
Araştırmaya katılanların %50’sinin “yevmiyeli” yani ücret karşılığı çalışan olduğu 
düşünüldüğünde sonucun ilgi çekiciliği daha da artmaktadır. Bireysel olarak çalışıp gelir elde 
etmesine rağmen bireysel gelirinden ve miktarından söz edememektedir. Diğer yandan  
kadınların yine bireysel olarak sosyal güvenceleri mevcut  değildir. Eşinin veya çocuğunun 
sosyal güvencesinden  yararlanma imkanından söz edilmiştir ancak bu çok küçük bir kısımdır. 
Sosyal güvenceden mahrumiyet, sektör açısından genel bir özelliktir.  

II.ÇALIŞMA KOŞULLARI  

Tarım, ülkemizde istihdam  açısından nüfusun büyük bir kısmını bünyesinde barındıran bir 
sektördür. Üretim ve çalışma koşulları açısından değerlendirildiğinde genellikle aile 
işletmeciliğine dayanan bir yapının varlığı dikkat çekmekte ve modernizasyonun yetersizliği de 
işgücüne dayalı bir üretim yapısını sunmaktadır. Bu noktada kadınlar, tarımsal üretim açısından 
birincil işgücü olarak önem kazanmaya başlamıştır. Sektördeki işgücüne doymuşluk ve katma 
değer düşüklüğü erkekleri sektörün dışında iş aramaya ve yapmaya zorlamaktadır. Erkek 
işgücünün bu arayış içinde olması  sektörle bağlılıklarının zayıflamasına yol açmıştır.   
Erkekler, sektöre olan bağlılığı düşük bir grubu oluşturmaktadır. Bu da  tarımsal üretimin büyük 
bir ağırlığının kadınlar üzerinde olmasına yol açmaktadır. Özellikle üretim alanında kadınlar 
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aktif ve etkin olarak yer almaktadır. Erkeklerin genellikle  kendi ifadeleri ile “dış”  işleri 
yürüttüğü görülmektedir. Bunlar ürün pazarlaması, kredi işlemleri v.b. gibi sorumluluklardır.  

Elde edilen bulgularda da görüldüğü gibi  kadınlar tarımsal üretim alanının öznesi olarak yer 
almaktadırlar. Bu nedenle tarım sektöründe kadının çalışma koşullarının incelenmesi de önem 
taşımaktadır.   

Kadının Tarımda Çalışmasının Amacı: 

Kadınların çalışma amacı incelendiğinde özellikle kendi işinde çalışanlar, çalışmamak gibi bir 
durumun varlığını ifade etmemektedirler.  Çünkü çalışmayı, bir zorunluluk hatta doğal bir süreç 
olarak algılamışlar ve benimsemişlerdir. Aslında bu konuda bir şikayet de dile getirilmemiştir. 
Ancak dikkat çeken bir sonuç, kadınlara çalışmaları ile ilgili olarak  meslekleri sorulduğunda  
kendilerini “ev hanımı” olarak nitelemeleridir. Eşlerinin mesleğini “çiftçi” olarak ifade 
edebilirken en az onlar kadar üretimde yer almalarına rağmen, kendilerini çiftçi olarak 
tanımlamamaktadırlar. Bunun altında yatan nedenler incelendiğinde;  kendilerini asıl unsur 
olarak görmekten çok, yardımcı eleman olarak değerlendirmeleri ve mesleğe ilişkin 
tanımlamayı hak etmediği yönünde bir inancın varlığı dillendirilmese de ima edilmektedir. 
Belki de sorunların temel kaynağı da burada yatmaktadır, “kadın işgücü kendi bakış açısında 
değersizleşmektedir”.  

Çalışma Süresi: 

Kadınların çalışma süreleri incelendiğinde kendi işinde çalışanlar ve ücretli çalışanlar arsında 
ayırım yapmak gerekmektedir. Kendi  işinde çalışanlar açısından her hangi bir çalışma süresinin 
söz konusu olmadığı ifade edilmiştir. Çalışma süresinin işin gerekliliğine göre değiştiği  
belirtilmiştir. Bu grupta “kendi işimiz erken gelir geç gideriz,  istediğimiz zaman başlar ya da 
bırakırız”  yaklaşımı %79,1’i tarafından dile getirilmiş  kendi işine sahip olmanın ayrıcalığı 
olduğu ima edilmeye çalışılmıştır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur da  
sektörde, “çalışma süresi”  gibi kesin bir (yasal ve işsel)  kısıtın olmayışıdır.  Gün ışığının 
olduğu zaman (bazen sulama gibi işlerin gece de yapıldığı görülmektedir) çalışma süresi olarak 
ele alınmakta ancak, kendi işinde  çalışanlar bu zamanda gerekliliğe göre çalışma 
yapmaktadırlar. Bununla birlikte, ortalama günlük çalışma süresi 8 saatten aşağıya 
düşmemektedir.  

Ücretli olarak çalışanlarda ise günlük 10 saat çalışma süresi ortaya çıkmıştır. Dinlenme, yemek 
arası gibi uygulamaların ayarlanması iş sahibine bağlı olmaktadır. İş sahibi de çoğunlukla 
kadınlardır. Bazı iş sahibi kadınların aşırı disiplin sergiledikleri, alaycı dille belirtilmekte ve 
onların işine gitmemeyi tercih ettiklerini ifade etmektedirler.    

Ücret: 

Kendi işinde çalışanların elde edilen gelirden kendilerine ait bir pay almadıkları, sadece ihtiyaç 
durumunda aldıkları belirtilmiştir.  
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Ücretli olarak çalışanlarda ise, ücretlerin belirlenmesi yöre geneline göre olmaktadır. Genellikle 
günlük ücret ödemesi yapılmaktadır. Bu da işin özelliğine göre (10 milyon- 20 milyon) arasında 
değişmektedir. İş gereği çalışma süresinin uzaması ücretleri artırmamaktadır. Nadir de olsa saat 
olarak ücret ödemelerine de rastlanmaktadır. Çok özel nitelikteki  işlerde de üretim başına bir 
hesaplama söz konusudur.  

Gelirleri ile ilgili olarak detaylı bilgi sunamayan kadınların tasarruf ve yatırım konusunda  
başarılı oldukları görülmektedir. Özellikle yevmiyeli çalışanların ev geçiminde büyük rol 
oynadığı görülmekte ve arttırdığı parasını da “altın”  ile değerlendirmektedir.  

Çalışma Ortamı ve Çok Yönlü Etkisi: 

Çalışma koşulları ve bunun kadın üzerindeki etkisi incelenirken öncelikle kadınların  söz 
konusu koşullarda çalışmanın “kadına uygunluğuna” yönelik  düşünceleri araştırılmış ve 
“neden uygun olmasın” gibi bir karşı soru ile cevabı alınmıştır. Ortaya çıkan sonuç, bu yönde 
düşünce ve sorgulamanın kadın tarafından hiç yapılmadığının işaretidir.  Bedensel çalışmayı 
gerektiren tarımda  kadınların erkeklerle birlikte bir çok işi yaptığı görülmektedir.  

Kadınların ne kadar zamandır çalıştıkları araştırıldığında % 63,7’ si “15” yaşından beri   
çalıştığını ifade etmiştir. Bu da gösteriyor ki kadının hayatında tarım işçiliğine ayırdığı süre 
oldukça uzundur.  

Çalışma koşullarının kadın üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde öncelikle fiziksel, psikolojik 
ve düşünsel yapısı üzerine yansıması biçiminde sınıflandırılmasının gereği ortaya çıkmıştır.  

A. Fiziksel Etki: 

Tarımda çalışmanın beden gücüne dayalı üretim biçimi oluşundan dolayı kadının fiziksel yapısı 
üzerinde etki yapması olağan bir sonuçtur. Fiziksel özellikleri üzerinde oluşan etki incelenmiş 
ve yapılan görüşme ve gözlemlerde şu tespitlere ulaşılmıştır, 

• El ve yüz derisi sertleşmiş, rengi koyulaşmıştır. 

• Özellikle el kemikleri belirginleşmiş ve kalınlaşmıştır. 

• Doğa koşullarına uygun olarak sertleşmiş bir fiziksel görünüme sahiptirler.  

• Yürüyüşleri  hızlı ve adımları büyüktür. 

• Konuşurken ve otururken bile sürekli hareket halindedirler.  

• Geniş el ve kol hareketleri vardır.  

Ancak sayılan bu özellikler dışında kadınların belirgin bir sağlık problemi dile getirmemesi 
dikkat çekicidir. Yapılan görüşmelerde özellikle çalışma ve iş bağlantılı sağlık problemlerinin 
neler olduğu araştırıldığında doğrudan ilişkili bir sağlık problemi dile getirilmemiştir.  
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B. Psikolojik  Etki: 

Tarımda çalışma koşullarının kadının psikolojisi üzerine etkisi incelendiğinde olumlu bir sonuç 
ifade edilmiştir. Özellikle ücretli çalışanlarda “dertlerimi, tasalarımı unutuyorum” biçiminde 
düşünceler sıkça dile getirilmiştir. Genellikle vurgulanan rahat ve sıkıntısız bir durumdur. Stres 
kelimesi  sadece iş sahibi olanlarda ve ürünlerini  satamamaları düşüncesinin bir sonucu olarak 
kullanılmıştır.  

Psikolojik etki olarak değerlendirilebilecek diğer tespitler de şöyledir; 

• Yüksek sesle konuşmaktadırlar. 

• İncelik ve zarafet kaybolmuştur. Özellikle söz konusu durumun  iş ortamında (tarlada)  
böyle olduğu araştırıldığında  çalışma dışında da aynı durumun sergilendiği  ifade 
edilmiştir.  

• Kadına yakıştırılan kırılganlık ve hassaslık törpülenmiştir. Ancak kadının anaç ve 
sahiplenici yapısı daha da güçlenmiştir.   

 

C. Düşünsel Etki 

Yapılan işin ve iş ortamının bireylerin düşünce yapılarında da etkisi olduğu bilinmektedir. 
Zihinsel bir uğraş olmamakla birlikte tarımda çalışmanın kadınların düşünsel yapıları 
üzerindeki etkisi araştırıldığında,  özgüveni yüksek ve kararlı bir özellik sergiledikleri 
görülmektedir.  

Güçlü ve kendinden emin bir görünüm özellikle iş sahibi olanlarda belirgin olarak 
hissedilmektedir. Ancak bunun salt tarımsal çalışma koşullarından kaynaklandığı 
düşünülmemektedir.  

Tarımsal üretim incelendiğinde genellikle  çok sayıda kişiyle birlikte çalışıldığı görülmektedir. 
Bu da kadınların, birbirini tanıma ve bilgi alışverişi yapma sürecini beraberinde getirmektedir. 
Çalışma esnasında sohbet edebilme imkanının  da olması, kadınlar açısından bir derece eğitim 
olarak da düşünülebilmektedir. Kadınlar bu sohbetler sayesinde  özellikle sağlık, yemek ve el 
sanatları gibi konularda bilgi alışverişinde bulunmaktadırlar. 

Çalışma Koşullarına Uyum: 

Kadının tarımda çalışma koşullarına uyum noktasındaki uygulamaları incelendiğinde ilk akla 
gelen üretim biçiminin temel niteliği olan açık havada çalışmanın sonucu olan sıcak, soğuk, 
nem, yağmur gibi etkenlerden nasıl korunduğudur.  

Bu noktada kadınların hem sıcaktan hem de soğuktan “kalın giyinerek korunduğu”  dile 
getirilmiştir.  Bunun dışında şapka kullanarak ve yüzlerini sadece gözlerini açıkta bırakacak 
şekilde kapatarak korudukları gözlemlenmiştir. Çalışırken ortama ve koşullara uygun giysileri 
olup olmadığı  araştırıldığında eskimiş giysilerini bu amaçla kullandıkları görülmüştür.  
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III. YAŞAM KOŞULLARI   

Tarımda çalışan kadınların yaşam koşulları ve koşulların belirleyicileri incelenmiş, bu noktada 
tarımda çalışmanın etki düzeyi araştırılmıştır. Elde edilen bulgular her iki alanın da birbirini 
etkilediğini ortaya koymuştur.  

Ev işleri: 

Kadının tarımda çalışması,  ev içerisindeki sorumluluk alanında ve yüklerinde bir azalmayı 
beraberinde getirmemiştir. Bunun aksine ev içerisinde de ikincil üretim alanının temel öğesi 
olarak yer almaktadır.  

Ancak kadınların büyük bir kısmının özellikle de iş sahibi olanların evleri ile olan bağları 
zayıflamıştır.  Zaman ve enerjilerini tarla işleri üzerinde yoğunlaştırmışlardır. Çalışan kadın 
açısından sıklıkla dile getirilen “evime zaman ayıramıyorum”  düşüncesi hiçbir şekilde 
dillendirilmemiş ve bu yönde bir olumsuzluk üzerinde durulmamıştır. Bu düşüncenin altında 
yatan nedenler incelendiğinde, ev işlerine karşı bir küçümsemenin varlığı dikkat çekmektedir.  
Tarlada çalışmadıkları zamanda ekmek ve kışlık yiyecek hazırlanması gibi aktivitelerle 
uğraştıkları belirlenmiştir. Hatta bu faaliyetler için tarladaki zamanını ayarlamaktadırlar. Ancak 
günlük ev işleri özellikle yoğun dönemde  “olsa da olur” biçiminde ele alınan değersiz ve 
önemsiz aktiviteler olarak algılanmaktadır.  

Kişisel Bakım: 

Kadının kendini birey olarak algılaması ve özsaygısının bir sonucu olarak kişisel bakım önem 
taşımaktadır. Bu nedenle tarımda çalışan kadınların kişisel bakım konusunda algı ve 
uygulamaları değerlendirilmiştir. Bunlar bireysel temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin 
kullanımı olarak iki alt başlıkta incelenmiştir.  

A. Bireysel temizlik: 

Bireysel temizlik konusunda gerek yoğun çalışma, gerek imkanların olmayışı  ve en önemlisi 
de bilincin  olmayışı sonucunda bir takım aksamaların olduğu  ortaya konulmuştur.   Banyo 
yapma aralıkları incelediğinde %38,6’sının “gerek duyduğunda” ve   “bir yere giderken” gibi 
yanıtlar verirken, % 23,7’si  “işten eve gidince” diye cevaplamışlardır. Burada dikkat çeken  
“eve gidince” diye cevap verenlerin, genellikle ilçe merkezinde yaşadığı ve ücretli çalışanlar 
olduğu görülmektedir. Köylerde yaşayanların ise donanımlı eve sahip olanlarının bu grupta 
olduğu tespit edilmiştir.   

Diş fırçalama açısından da benzer bir sonuca ulaşılmıştır. Bir çoğu diş fırçasına bile sahip 
değildir.  

B. Kişisel Bakım Ürünlerinin Kullanımı: 

Kişisel bakım ile ilgili olarak kadınların kullandıkları ürünler araştırıldığında  bu yönde bir 
gereksinimin duyulmadığı söylenmiştir.  Özellikle makyaj ve benzeri ürünlerin kullanımında 
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çoğunluk “bize yakışmaz, ayıp değil mi, insanlar ne der” gibi ifadelerle çekincelerini dile 
getirmişlerdir.  

Basit ve gerekli bir uygulama olarak  krem kullanımı araştırılmış ve sadece ilçede yaşayanlar 
ile yetişkin kızı olanlar olumlu ifadeler kullanmışlardır. Kız çocuklarının bunları edindiği, 
kendisinin kullandığı  ve annesine de yol gösterdiği ortaya çıkmıştır.  

Elde edilen bulgulardan da görüldüğü gibi tarımda çalışan kadınlar “kişisel bakım” açısından 
bilinçli ve istekli görünmemektedirler.   Özellikle yoğun iş temposu,  imkanların yokluğu ve 
alışkanlık edinememişlik  belirleyici olmaktadır.  

Sosyal Hayat:  

Tarımda çalışanların sosyal hayatları incelendiğinde, özellikle yoğun dönemde bu yönde 
aktiviteler ortaya konulamamıştır. Ancak,  işten eve dönüşte komşuları ile ayaküstü sohbetler 
ve düğün gibi cemiyetler dile getirilmiştir. Ölü dönem olarak ifade edilen özellikle de kış 
döneminde komşuluk ilişkileri ve arkadaş toplantıları yapılmaktadır.  Yine bu dönemde 
televizyon hayatlarında önemli bir yer işgal etmektedir.  

IV. YAŞAM KALİTESİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR   

Bireylerin çalışma ortamları ve yaptıkları işler yaşam kalitelerini etkileyen unsurlardır. 
Özellikle çalışma koşulları, bireylerin psiko-sosyal varlığı açısından belirleyicidir.  Tarımda 
çalışmanın kadınların yaşam koşulları üzerindeki etkisi incelendiğinde avantajlı ve dezavantajlı 
yönlerinin olduğu görülmüştür. Tarım sektöründe çalışan kadınların  yaşam koşullarını ve 
kalitesini belirleyen unsurun tarımda çalışmaktan çok, yaşanılan bölge olduğu ortaya çıkmıştır. 
Köyde ve ilçede yaşamak, uzak ve yakın köyde yaşamak arasında oldukça belirgin farklar 
bulunmuştur.  

Diğer yandan ailede yetişkin bir kızın olması da kadının yaşam kalitesi açısından belirleyici 
olmaktadır. Özellikle kız çocuğunun ailenin ve özellikle annenin gelişiminde belirleyici bir rol 
oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Diğer yandan  iş sahibi olanlarla ücretli çalışanlar açısından da fark bulunmuştur. İş sahibi olan 
kadınlar tarım sektöründeki çalışma biçimini tamamen yaşam biçimi olarak algılarken, ücretli 
olarak çalışanlarda çalışma alanı olsa da tamamen adanmışlık söz konusu değildir. Özellikle  
kendi ifadeleri ile “kapalı bir yerde”  çalışma isteği duymaktadırlar ve bu yönde arayışlarını 
devam ettirmektedirler.  

SONUÇ 

Çalışanların yaptıkları iş ve iş ortamı yaşamları açısından önemli iken, özellikle işin yapılış 
biçimi, bulunduğu yer ve sunduğu imkan veya imkansızlıklar temel etkenler olarak önem 
kazanmaktadır.  Tarım sektörü özelliği itibari ile diğer çalışma ortamlarından farklılık arz 
etmektedir. Bu da,  sektör çalışanları açısından farklı etki düzeyini ve içeriğini beraberinde 
getirmektedir. Sektörde, kadınların niteliksel ve niceliksel olarak  etkinliğinin büyük olduğu 
düşünüldüğünde tarımda kadının konumunu ve durumunu incelemek önem taşımaktadır. 
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Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Pamukova yöresinde, tarımda çalışan kadınların 
demografik özellikleri özetlenecek olursa; evli, eğitim düzeyi düşük ve ortalama 2-3 çocuk 
sahibidir. Çalışma şartları açısından bakıldığında, yoğun tempoda ve beden gücüne dayalı 
olarak uzun süre çalıştıkları gözlemlenmiştir. Rüzgarlı, nemli, güneşli ve soğuk ortamlarda  
çalışmak durumundadırlar ve tarımsal üretime ait bütün işleri üstlenmektedirler. Bunlara ek 
olarak teknolojik gelişmeler kadını üretim sürecinden dışlamamakta, aksine kadının 
sorumluluğunu artırmaktadır. Örneğin traktör kullanımını öğrenen kadın, işçileri ve ürünleri 
taşıma görevini de üstlenmektedir. Bu ortamda çalışmaktan dolayı kadının şikayeti de söz 
konusu değildir. Aileye, özellikle de çocuklarına yönelik adanmışlık bu ağır çalışma şartlarına 
dayanabilme kaynağıdır. Tarımda çalışan kadın; cesur, sert  ve tuttuğunu koparan bir özellik 
sergilemektedir. 

Ayrıca kadınlara yakıştırılan zarafet, incelik, kendine bakım ve nezaket gibi kavramların 
tarımda çalışan kadınlarda fazla görülemediği, şartlarının ve gelir durumlarının bu tür 
harcamalara imkan tanımadığı da bir gerçek olarak belirmektedir. Sürekli güneşte ve rüzgarda 
çalışan tarım işçisi kadınların yüzlerinde derin kırışıklıklar ve lekeler belirirken, ellerinde ve 
eklem yerlerinde deformasyonlar olmakta ve vücut yapılarındaki incelik yok olmaktadır. 

Yapılan araştırma sonucunda elde edilen bulgularda da görüldüğü gibi tarımsal üretim alanında 
temel işgücü olarak yer alan kadınlar, ağır çalışma koşullarına maruz kalmaktadırlar. Buna 
rağmen isteksizlik ve ciddiyetsizlik göstermemektedirler. Ancak hem sektörün katma değerini, 
hem de tarımda çalışan kadının yaşam kalitesini yükseltebilmek için  düzenlemelerin yapılması 
gerekmektedir. Sorunlar incelendiğinde büyük bir kısmının sektörün genel yapısından 
kaynaklandığı, bir kısmının ise kadının demografik özelliklerine bağlı olduğu görülmektedir. 
Bu noktada, sektördeki çalışma koşullarına yönelik düzenleme ve modernizasyona acil bir 
ihtiyaç duyulmaktadır. En önemlisi de “çiftçilik mesleği” ne ilişkin detaylı tanım ve eğitim 
sürecinin yerleştirilmesidir.  

Kadının kişisel özelliklerinden kaynaklanan sorunlar incelendiğinde temel belirleyicinin 
eğitim ve bilinç düzeyinin yetersizliği olduğu görülmektedir. Bu noktada farklı eğitim ve 
bilinçlendirme programları ile kadının özellikle de “bireyselliğini ve bireysel bakımını” 
algılama konusunda katkı sağlayacak etkinliklere ihtiyaç bulunmaktadır.  Bununla birlikte aynı 
eğitim faaliyetlerinin eşler açısından da değerlendirilmesi gerekmektedir. Eşlerinin de kadına 
yönelik algılarında değişimi içerecek bilgilendirme süreci geliştirilmelidir.  

Halk Eğitim Merkezleri ve Ziraat Odaları tarafından genelde çiftçi bilinçlendirme ve özelde ise 
kadın çiftçilere işlerini nasıl, hangi yöntem ve koşullarda yapmalarının kendileri için daha 
uygun olabileceğini içeren eğitimler düzenlenmeli ve bu tür faaliyetler belirli aralıklarla tekrar 
edilmelidir. Bu gibi faaliyetler, aynı zamanda sektör sorunlarının aşılması ve verimliliğin 
artırılmasını  da beraberinde getirecektir.  
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ÖZET 

Toplum ve devlet düzenlerinin karşı karşıya kaldığı sarsıcı sosyal problemlerin başında 
yoksulluk gelmektedir. Vakıf kurumları, özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun klasik 
döneminde yoksulluk sorununu yerel sınırlar içerisinde çözmede başarılı örnekler sergilemiştir. 
Ancak devletin çöküş sürecine girdiği dönem itibariyle bu kurumlar verimliliğini kaybetmiş, 
kitleselleşen sosyal sorunlara deva olamamıştır. Sonraki dönemde ise hem eski işlevselliğini 
kaybederek toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretmede yetersiz kalması hem de 19.yüzyıldan 
itibaren Osmanlı Devleti’nin giderek artan merkeziyetçi karakteri bağlamında atılan modernist 
adımlar neticesinde vakıf kurumları Evkaf Nezareti çatısı altında toplanmıştır. Yeni Türk 
devletinin kuruluşu ile birlikte bu kurum kısa bir süre Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti olarak 
çalışmalarına devam etmiş, 3 Mart 1924 tarihinde kapatılmış ve yerine başbakanlığa bağlı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Tarihsel açıdan devletin sevk ve idaresine kalmış durumda bulunan mazbut ve mülhak vakıf 
kurumlarının şartnamelerinde yer alan hayır işlerini yürütmek Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 
üstlendiği görevler arasında yer almaktadır. Söz konusu tarihsel sorumluluk kapsamında bugün 
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde hizmetlerine devam Vakıflar Genel Müdürlüğü, asli 
görevi olmamasına rağmen Türkiye’de yoksullukla mücadeleye yönelik kamusal sosyal 
yardımların sunumunu gerçekleştiren bileşenlerden birisi konumundadır. Bu çalışma 
Türkiye’nin kamusal sosyal yardım rejiminde asli işi sosyal yardımlar olmadığı halde tarihsel 
açıdan yüklendiği misyonla dolaylı olarak sosyal yardım hizmetleri sunan Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün sunduğu sosyal yardım hizmetlerini ele almaktadır.  

Çalışma kapsamında ulaşılan sonuçları şu şekilde sıralamak mümkündür: Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün sunduğu sosyal yardım faaliyetlerini ayni ve nakdi sosyal yardımlar olmak 
üzere iki başlık altında toplanmaktadır. Bu doğrultuda ayni sosyal yardım hizmetlerini sıcak 
yemek dağıtımını kapsayan aşevi hizmetleri, kuru gıda yardımları ve sağlık yardımları; nakdi 
yardım hizmetlerini ise muhtaç aylığı ve eğitim yardımları oluşturmaktadır. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülen sosyal yardım hizmetleri, yardım türleri özelinde yıllık 
belirlenen kontenjan dahilinde sunulmaktadır. Yardımlardan yararlanabilmek için asli koşul 
muhtaç durumda olmaktır. Düzenli ve sabit gelire sahip olanların bu yardımlardan 
yararlanabilmesi mümkün görünmemektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, yürüttüğü sosyal 
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yardım hizmetlerinin maliyetini büyük oranda mazbut ve mülhak vakıflara ait taşınmazlardan 
elde ettiği maddi gelirle karşılamaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sosyal yardım 
hizmetleri kuramsal açıdan değerlendirildiğinde, mazbut ve mülhak vakıfların hayır koşullarını 
yerine getirme gayesinin ön plana çıktığı görülmektedir. Buna karşılık Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülen sosyal yardım hizmet bilincinde yoksulları kendi kendilerine 
yeterli hale getirmek gibi profesyonel sosyal hizmet bakış açısının bulunmadığı 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardım, Yoksulluk 

 

ABSTRACT 

Poverty is one of the most effective social problems facing society and state orders. Waqf 
institutions have demonstrated successful examples of solving the problem of poverty within 
local borders, especially during the classical period of the Ottoman Empire. But as the State 
entered the process of collapse, these institutions lost their efficiency and they could not cure 
the social problems that became massive. In the following period, the foundations were 
gathered under the Ministry of Waqfs, as a result of their inability to produce solutions to social 
needs by losing their old functionality and as a result of the modernist steps taken in the context 
of the increasingly centralist character of the Ottoman Empire since the 19th century. With the 
establishment of the new Turkish state, this institution continued its activities as the Ministry 
of Sharia and Waqfs for a short time. The institution was closed on 3 March 1924 and the 
Directorate General of Foundations was established under the Prime Ministry. 

Carrying out the charitable works contained in the specifications of fused foundations and 
annexed foundations, which are historically dependent on the referral and administration of the 
state, is one of the tasks undertaken by the Directorate General of Foundations. In the context 
of this historical responsibility, the Directorate General of Foundations, which continues its 
services within the Ministry of Culture and Tourism today, is one of the components that 
provides public social assistance to fight poverty in Turkey, although it is not its primary duty. 
This study deals with the social assistance services offered by the Directorate General of 
Foundations, which indirectly provides social assistance services with the mission that Turkey 
has historically been burdened with in the public social assistance regime although its main job 
is not social benefits.        

It is possible to list the results obtained within the scope of the study as follows: The social 
assistance activities offered by the Directorate General of Foundations are grouped under two 
headings as in-kind social assistance and in-cash social assistance. Accordingly, the in-kind 
social assistance services consist of soup kitchen services including hot food distribution, dry 
food aids and health aids. Cash assistance services include needy pensions and educational aids. 
Social assistance services carried out by the Directorate General of Foundations are offered 
within the annual quotas specific to the types of aid. The essential condition for benefiting from 
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aids is to be in need. It does not seem possible for those with a regular and fixed income to 
benefit from these aids. The Directorate General of Foundations covers the cost of the social 
assistance services it carries out with the financial income obtained from the immovable 
belonging to the fused foundations and annexed foundations. When the social assistance 
services of the Directorate General of Foundations are evaluated from a theoretical point of 
view, it is seen that the purpose of fulfilling the charitable conditions of fused foundations and 
annexed foundations come to the fore. In contrast, it is believed that there is no professional 
social work perspective, such as making the poor self-sufficient on the basis of social assistance 
services carried out by the Directorate General of Foundations.  

Keywords: Directorate General of Foundations, Social Assistance, Poverty 
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ABSTRACT 

In August of 2018, the Turkish Lira(TRY) has experienced significant depreciation, borderline 
to the levels of devaluation in a matter of a very short period. Many economists have attributed 
this to the long-deteriorating macroeconomic indicators while some analysts argue that this is 
the result of an international manipulative economic intervention. Either side has good reasons 
to support their arguments. It is a fact that macroeconomic indicators were signaling a potential 
collapse prior to 2018, however, the president of the united states Donald Trump also tweeted 
in his official account, referring to depreciation shock in Turkey as an economic intervention 
on his part.  

The aim of this study is to determine whether if the cause of this crisis was a series of 
manipulative interventions by external Powers and elaborate on these arguments using both the 
high-frequency stock market variables and periodic macroeconomic variables. After more than 
2 years of data following the events, the dataset is thought to be sufficient to perform relevant 
analyses. The method that is planned to be used in the study is the time-varying vector(TV-
VAR) autoregression models for market variables such as index returns, and regression 
analyses using dummy variables for extreme events, mainly for macroeconomic variables. The 
results of the study are thought to be useful in understanding the aftershocks of this crisis, and 
the current ongoing depreciation trends in the Turkish economy. 

Keywords: Financial Crisis, Stock Markets, TV-VAR 
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ÖZET 

Her yıl, bilim adamları gelişmekte olan ülkelerde büyümeyi artırabilecek yeni mekanizmalar 
keşfetmeye çalışıyorlar. Bir literatür taraması, çoğu gelişmekte olan ülkede büyümenin turizm, 
tarım, sermaye ve enerji gelişimi tarafından desteklendiğini göstermektedir. Turizm gelişimi, 
ekonomik büyüme, tarım ve enerji gelişimi ve yoksulluğun azaltılması için bir itici güç olarak 
dünya çapında tanınmıştır. Bilim adamları ampirik araştırmaların temeli ile çelişse de, turizmin 
gelişmesinin ekonomik büyümeye yol açtığına inanılıyor. Gelişmekte olan dünyada 
hükümetler, istihdam yaratma, döviz kazançlarını artırma, ödemeler dengesini olumlu yönde 
etkileme ve turizmin tedarik sektörlerini canlandırma açısından yüksek çarpan etkileri 
nedeniyle turizmi desteklemekte ve teşvik etmektedir; ayrıca, tüm bu faaliyetler yoksulluğun 
azaltılmasına yardımcı olur. 

Bir faaliyet ve bir endüstri olarak turizmin dinamikleri, yeni bilgiler edinmek ve disiplini daha 
iyi anlamak için yeni yaklaşımlar, araçlar ve perspektifler aramak için sürekli çabalar gerektirir. 
Bu nedenle, araştırma alanının gelişimini nerede olduğumuz, nerede olduğumuz ve nerede 
olmamız gerektiği açısından kapsamlı bir şekilde gözden geçirmek hem gerekli hem de 
faydalıdır.   

Bu çalışmada da turizm ekonomisinde meydana gelen gelişmelerin ekonomik büyümeye etkisi 
incelenmektedir. Bu amaçla Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı ve ekonomik büyüme 
değişkenleri arasındaki çift yönlü ilişki nedensellik testleri ile analiz edilmiştir. Birim kök testi 
sonuçlarına göre turist ve gdp değişkenleri ADF testinde seviyesinde PP testinde 1. farkının 
alınmasıyla durağanlaşmıştır. Bu yüzden, turist sayısı ve ekonomik büyüme değişkenleri 
I(0)’dır. Bootstrap tabanlı Toda-Yamamoto nedensellik analizi sonuçlarına göre; turist 
değişkeni ile gdp değişkeni arasında tek yönlü ilişki tespit edilmiştir. Bu ilişki turist sayısından 
ekonomik büyümeye doğrudur. Bulgular ışığında politika önerileri sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Turizm Ekonomisi, Turizm Talebi, Nedensellik 
Analizi 
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ABSTRACT 

Every year, scholars attempt to discover new mechanisms that can enhance growth in 
developing nations. A literature review suggests that in most developing nations, growth is 
supported by tourism, agriculture, capital, and energy development. Tourism development has 
gotten worldwide recognition as an impetus for economic growth, agriculture, and energy 
development and poverty alleviation. It is widely believed that tourism development leads to 
economic growth, though scholars conflict with the basis of empirical investigations. 
Governments in the developing world support and promote tourism due to its high multiplier e 
ects in terms of generating employment, increasing foreign exchange earnings, having a 
positive impact on the balance of payment, and stimulating the supply sectors of tourism; also, 
all these activities help to alleviate poverty. 

The dynamics of tourism as an activity and an industry require constant efforts to seek new 
approaches, tools and perspectives to learn new information and better understand discipline. 
Therefore, it is both necessary and beneficial to thoroughly review the development of the 
research area in terms of where we are, where we are and where we should be.   

In this study, the effect of developments in tourism economy on economic growth is examined. 
For this purpose, the two-way relationship between the number of foreign tourists coming to 
Turkey and the economic growth variables has been analyzed by causality tests. According to 
the results of the unit root test, the tourist and GDP variables were static in the ADF test with 
the 1st difference in pp test at the level. Therefore, the number of tourists and economic growth 
variables are I(0). According to the results of bootstrap-based Toda-Yamamoto causality 
analysis; The two-way relationship between the tourist variable and the GDP variable has been 
determined. Policy proposals have been presented in light of the findings. 

Keywords: Economic Growth, Tourism Economy, Tourism Demand, Causality Analysis. 
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KUR’AN’IN EĞİTİM METODU 

THE QUR'AN'S EDUCATIONAL METHOD 

Dr. Öğretim Üyesi Selim GÜLVERDİ 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi 

ORCID NO: 0000-0003-2647-1006 

ÖZET 

Belli kazanımları başkalarına kazandırmak olarak kabul edilen eğitim, insanın var 
olmasıyla başlayan bir süreçtir. Bir toplumun varlığını devam ettirebilmesinin 
olmazsa olmaz şartı eğitimdir. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, eğitimi önceleyerek 
cahiliye Arap toplumundan bir medeniyetin oluşmasını sağlamıştır. Kur’an 
insanlığın atası olarak kabul edilen Adem’e Cennet’te isimlerin öğretildiğini haber 
vererek insanın doğmadan önce de eğitim sürecine dahil edildiğini belirtir. Anne 
karnındaki çocuğun konuşulan bazı kelimeleri duyması ve anlaması, doğduktan 
sonra da eğitilebilir olması Kur’an bu ilkesini doğrular mahiyettedir. Bu nedenledir 
ki Kur’an’ın ilk emri “oku” olmuştur. Eğitilebilir olarak doğan ve dünyamız, çevre 
ve toplum hakkında bir şey bilmeyen insanın evreni tahrip değil imar etmesi için 
okuması gerekir. İnsan okumakla bir şey bilmeyen durumunun üstesinden gelir, 
kendisini ve onu yaratanı tanıyarak erdemli bir birey olmanın bilincine varır. Kur’an, 
okuyarak doğru bilgi ve doğru düşünmeyi sağlayamamış aydınlanmayan toplumları 
“cahiliye toplumu” olarak nitelendirir.    

Kur’an ilk ayette “oku yaratan Rabbinin adıyla” diyerek eğitimin bireyi Allah’a 
yaklaştırması gerektiğini belirtir. Bu durum “kork Allah’tan korkmayandan” 
şeklinde kültürümüze de yerleşmiş ve Allah’ı dışlayan bir eğitimin eksik kalacağı 
ifade edilmiştir. Çünkü Kur’an’a göre toplumda huzurun sağlanmasının polisiye 
tedbirler yerine bireyin Allah’ı tanıyarak sorumluluğunun farkına varmasıyla 
mümkün olur. Birey,  kimsenin görmediği bir yerde suç işleme imkânına sahip 
olduğu zaman önünde bir tek Allah korkusu kalır.  

Kur’an’ın eğitim metodunda “tedricilik” ilkesi vardır. Çünkü Kur’an’a göre insanın 
bir şeye ünsiyet sağlaması süreç içinde gerçekleşir. İnsanın bu özelliği göz önünde 
bulundurulmadığı zaman ona kaldırabileceğinden fazla yük yüklendiği için eğitim 
süreci başarıya ulaşamaz.  

Sonuç olarak Kur’an’ın eğitim metodu araştırıldığında bu metodun modern eğitime 
sağlayacağı birçok katkıdan söz edebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Oku, Cahiliye, Tedricilik, Metot   

 

 



ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
November 13-15, 2020 / Ankara, TURKEY 

     PROCEEDINGS BOOK 
184 

ABSTRACT 

Education, which is accepted as bringing certain gains to others, is a process that 
starts with the existence of human beings. Education is the indispensable condition 
for a society to survive. Our holy book, the Quran, has provided the formation of a 
civilization from the Arab community to the ignorant by prioritizing education. The 
Quran informs that Adam, who is accepted as the ancestor of humanity, was taught 
names in Paradise and states that man was included in the education process before 
he was born. The fact that the child in the mother's womb can hear and understand 
some spoken words and can be educated after birth confirms this principle of the 
Quran. For this reason, the first command of the Quran was "read". People who are 
born to be educable and who do not know anything about our world, environment 
and society should read the universe in order not to destroy it but to build it. By 
reading, a person overcomes his state of not knowing anything, he becomes 
conscious of being a virtuous individual by knowing himself and his creator. The 
Quran characterizes non-enlightened societies that cannot provide correct 
knowledge and correct thinking by reading as "the society of ignorance". 

In the first verse of the Quran, it states that education should bring the individual 
closer to Allah by saying "in the name of his Lord who created the arrow". This 
situation has settled in our culture in the form of "fear the one who does not fear 
God" and it has been stated that an education that excludes Allah will be incomplete. 
Because, according to the Qur'an, ensuring peace in the society is only possible by 
recognizing the responsibility of the individual by recognizing God instead of 
detective measures. When an individual has the opportunity to commit a crime in a 
place that nobody sees, only fear of God remains. 

There is a "gradualism" principle in the education method of the Quran. Because, 
according to the Qur'an, people gain familiarity with something in the process. 
When this characteristic of a person is not taken into account, the training process 
cannot be successful because it is loaded more than he can handle. 

As a result, when the education method of the Quran is investigated, we can talk 
about the many contributions this method will provide to modern education. 

Keywords: Quran, Read, Ignorance, Gradualism, Method 
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PEYGAMBERLİĞİN SONA ERMESİ PROBLEMİ 

THE PROBLEM COME TO AN END OF PROPHETHOOD 

Dr. Öğretim Üyesi Selim GÜLVERDİ 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi 

ORCID NO: 0000-0003-2647-1006 

ÖZET  

Her dönemde İnsan Allah ile iletişim kurabilir mi kuramaz mı tartışmaları 
güncelliğini koruduğu halde tarih boyunca peygamberlik müessesesi hep var 
olmuştur. Ancak bu tartışma kadar diğer önemli bir konu da peygamberliğin neden 
sona erdiği meselesidir.  İslam dininden başka diğer ilahi dinlerin “peygamberlik 
müessesesi kapanmıştır “ şeklinde ısrarlı bir iddiası olmamıştır. Peygamberliğin 
sona ermesi meselesinin genel anlamda bir vak’a olarak kabul edildiğini ve bu 
meselenin teolojik ve felsefi arka planı üzerinde durulmadığını söyleyebiliriz. Neden 
peygamberlik sona erdi? Acaba bu müessesenin kapanmasından sonra beşeriyet artık 
problemlerini dine ve peygambere ihtiyaç duymadan rasyonel olarak kendisi mi 
çözecek? Neden İslam’dan önce tarihin her döneminde peygamber gönderildiği 
halde bu dönmeden sonra gönderilmemiştir ve peygamberin gönderilmesinin 
beşeriyete ne zararı olabilir? Peygamberliğin sona ermesi peygamberlik iddiasında 
bulunacak kimselere kapı aralamaz mı?  

19. yüzyılda Hint alt kıtasında Muhammed Şefii Kur’an’ın icazı yönünden meseleye 
yaklaşırken, Muhammed ikbal ise Henry Bergson’un ifade ettiği gibi beşeriyetin 
“yaratıcı tekâmül” aşamasına eriştiğini ileri sürerek peygamberliğin sona erdiğini 
savunur.  

Sonuç 

Literatürde hatemiyet olarak ifade edilen bu problemin çözüme kavuşturulmaması, 
dinin doğru anlaşılmasına engel teşkil edecektir. Problemi klasik İslam düşünürleri 
ve çağdaş kelam ve felsefe bilginlerinin Kur’an referanslı akli çıkarımlarına 
başvurarak çözmeye çalışacağız.   

Anahtar Kelimeler: Hatemiyet, Kur’an, İslam, Bergson, İkbal.  

 

ABSTRACT 

Although the debates on whether or not man can communicate with God have been 
kept up to date in every period, the institution of prophecy has always existed 
throughout history. However, another important issue as well as this discussion is 
the question of why prophecy ended. Other divine religions other than Islam did not 
make a persistent claim that "the institution of prophethood was closed". We can say 
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that the issue of the end of prophethood is generally accepted as a case and the 
theological and philosophical background of this issue is not emphasized. Why did 
the prophecy end? After the closure of this institution, will humanity solve its 
problems rationally without the need for religion and prophets? Why was the 
prophet sent before Islam in every period of history, but not after this return, and 
what harm could the sending of the prophet do to humanity? Can't the end of 
prophethood open the door for those who will claim to be a prophet? 

In the 19th century in the Indian subcontinent, the Chief of Muhammad approached 
the issue in terms of the execution of the Quran, while Muhammad Iqbal, as Henry 
Bergson stated, claims that humanity has reached the stage of "creative evolution" 
and argues that prophecy has come to an end. 

Result 

Failure to solve this problem, which is expressed as hatemiyet in the literature, will 
prevent the correct understanding of religion. We will try to solve the problem by 
referring to the Qur'an-referenced rational deductions of classical Islamic thinkers 
and contemporary theology and philosophy scholars. 

Keywords: Hatemiyet, the Quran, Islam, Bergson, Iqbal. 
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HZ. ALİ İFRİT CENKNÂMESİ’NDE DUDAK UYUMU 

Dr. Öğr. Gör. Ahmet ÇAL 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 

ORCID NO: 0000-0001-9000-4205 

ÖZET 

Türkçede gerek kelime köklerinde, gerekse kelime kökleri ile ekler arasında bazı uyumlar 
vardır. Bu durum Türkçe kelimelerde ancak belirli seslerin bir arada bulunmasını gerektirir. Bu 
da Türkçeye kendisine mahsus bir ahenk verir. Bu uyumlardan biri de “ünlü uyumu”dur. Ünlü 
uyumu, bir kelimedeki ünlülerin çeşitli bakımlardan birbirine benzemesidir. Bir kelimenin ilk 
hecesindeki ünlünün özellikleri, sonraki hecelerdeki ünlülerin özelliklerini de belirler. Yani 
Türkçede bir kelimede birbirine aykırı ünlüler bulunmaz. Türkçede “kalınlık-incelik uyumu” 
ve “dudak (düzlük-yuvarlaklık) uyumu” olmak üzere 2 çeşit ünlü uyumu vardır. Kalınlık-
incelik uyumu, Türkçe bir kelimedeki ünlülerin hepsinin kalın veya ince olmasıdır. Türkçede 
bir kelimede hem kalın hem ince ünlü bir arada bulunamaz. Dudak uyumu kelimenin ilk 
hecesinde düz bir ünlü varsa sonraki hecelerde de düz, yuvarlak ünlü varsa sonraki hecelerde 
ya dar-yuvarlak ya da düz-geniş ünlülerin kullanılmasıdır. Dudak uyumu Türkçenin her 
döneminde ve her sahasında kuvvetli olan bir uyum değildir. Bu uyum bugünkü Türkiye 
Türkçesinde sağlam olmasına rağmen Eski Anadolu Türkçesinde böyle bir uyum yoktu. Bu 
uyum, Batı Türkçesinde ancak Osmanlıcanın son dönemlerinden itibaren sağlamlaşmıştır. Eski 
Türkçede de bugünkü gibi bir dudak uyumu yoktu. Bu uyumsuzluk kendisini hem kelime 
köklerinde hem de eklerde göstermektedir. Dudak uyumunun eski dönemlerde olmaması bütün 
kelimelerin bu uyuma aykırı kullanıldığı anlamına gelmez. Fakat bu dönemlerde kelimelerin 
büyük bir kısmında bu uyumun olmadığı görülmektedir. Zira bu uyumun güçlü bir şekilde 
hüküm sürdüğü Türkiye Türkçesinde bile uyuma aykırı birçok istisna vardır. 

Bu çalışmada, Eski Anadolu Türkçesi döneminde yazıldığı tahmin edilen, Hz. Ali’nin İfrit adlı 
biriyle yaptığı cengi anlattığı için Hz. Ali İfrit Cenknâmesi adı verilen 9 varaklık manzum 
cenknâmede geçen kelime ve eklerdeki dudak uyumu üzerinde durulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Eski Anadolu Türkçesi, dudak uyumu, Hz. Ali İfrit Cenknâmesi. 

 

ABSTRACT 

There are some harmonies in Turkish both in word roots and between word roots and affixes. 
This situation requires the presence of only certain sounds in Turkish words. This gives Turkish 
a unique harmony. One of these harmonies is "celebrity harmony". Vowel harmony is when 
vowels in a word are alike in various ways. The properties of the vowel in the first syllable of 
a word also determine the properties of the vowels in the next syllables. In other words, there 
are no vowels contrary to each other in a word in Turkish. There are two types of vowel 
harmony in Turkish: "thickness-thinness harmony" and "lip (flatness-roundness) harmony". 

https://orcid.org/0000-0001-9000-4205
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Thickness-thinness harmony is the fact that all vowels in a Turkish word are thick or thin. Both 
thick and thin vowels cannot be found together in a Turkish word. Lip harmony is the use of 
either narrow-rounded or flat-wide vowels in the next syllables if there is a flat vowel in the 
first syllable of the word, and a round vowel in the next syllable. 

In this work, it is thought to have been written in the period of Old Anatolian Turkish, Hz. For 
telling about the war Ali made with a person named Ifrit, Hz. The harmony of lips and 
appendices in the 9 leaf poetic cenknâme called Ali İfrit Cenknâmesi will be emphasized. 

Key words: Old Anatolian Turkish, lip harmony, Hz. Ali İfrit battle. 

 

Giriş 

Türkçede “kalınlık-incelik uyumu” ve “dudak (düzlük-yuvarlaklık) uyumu” olmak üzere 2 çeşit 
ünlü uyumu vardır. Kalınlık-incelik uyumu, Türkçe bir kelimedeki ünlülerin hepsinin kalın 
veya ince olmasıdır. Türkçede bir kelimede hem kalın hem ince ünlü bir arada bulunamaz. 
Dudak uyumu kelimenin ilk hecesinde düz bir ünlü varsa sonraki hecelerde de düz, yuvarlak 
ünlü varsa sonraki hecelerde ya dar-yuvarlak ya da düz-geniş ünlülerin kullanılmasıdır. Dudak 
uyumu Türkçenin her döneminde ve her sahasında kuvvetli olan bir uyum değildir. Bu uyum 
bugünkü Türkiye Türkçesinde sağlam olmasına rağmen Eski Anadolu Türkçesinde böyle bir 
uyum yoktu. Bu uyum, Batı Türkçesinde ancak Osmanlıcanın son dönemlerinden itibaren 
sağlamlaşmıştır. Eski Türkçede de bugünkü gibi bir dudak uyumu yoktu. Bu uyumsuzluk 
kendisini hem kelime köklerinde hem de eklerde göstermektedir. Dudak uyumunun eski 
dönemlerde olmaması bütün kelimelerin bu uyuma aykırı kullanıldığı anlamına gelmez. Fakat 
bu dönemlerde kelimelerin büyük bir kısmında bu uyumun olmadığı görülmektedir (Ergin, 
1998: 72). Zira bu uyumun güçlü bir şekilde hüküm sürdüğü Türkiye Türkçesinde bile uyuma 
aykırı birçok istisna vardır. 

Dudak uyumunun Eski Anadolu Türkçesinde sağlam olmamasının nedenlerini şöyle 
sıralayabiliriz: 

•  Bazı kelimelerdeki yuvarlak ünlülerin (agu, altun, kendü, eyü, incü vs.) Eski Türkçede 
olduğu gibi aynen kullanılması. 

•  Bazı kelimelerde bulunan “b,m,p,v” ünsüzlerinin yanlarında bulunan ünlüleri 
yuvarlaklaştırması (çıbık-çıbuk, demir-demür, semiz-semüz vs.). 

•  Eski Türkçede birden fazla heceli kelimelerin sonunda bulunan ġ/g ünsüzlerinin Batı 
Türkçesine geçerken düşmesi (arıġ-aru, bilig-bilü, ḳapıġ-ḳapu vs.). 

Cenknâmeler, manzum ya da düzyazı şeklinde yazılan, savaş ve kahramanlık öykülerini 
anlatan eserlerdir. Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış cenknâmelerin kültür tarihimizde önemli 
bir yeri vardır. En çok bilinen cenknâmeler Hz. Ali’ye aittir. Hz. Ali cenknâmelerinde, 
genellikle Hz. Ali’nin hayat hikâyesi, kerametleri, kahramanlıkları ve onun etrafında vuku 
bulmuş olaylar anlatılır. Hz. Ali İfrit Cenknâmesi’nde de işlendiği gibi cenknâmelerdeki asıl 
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vurgulanmak istenen husus, kâfirlere karşı verilen mücadele ve sonrasında yöre insanının İslam 
dinini benimsemesidir (Küçük, 2014: 15-18). Hz. Ali İfrit Cenknâmesi 9 varaktan ve 229 
beyitten oluşan manzum bir cenknâmedir. Dil özelliklerine bakıldığında Eski Anadolu 
Türkçesinin özelliklerini yansıtan eserin yazılış tarihi belli değildir. 

Bu çalışmada, Hz. Ali İfrit Cenknâmesi adlı eserdeki dudak uyumu üzerinde durulacaktır. 

1. Dudak Uyumu Olmayan Kelime Tabanları

Kelime kök veya gövdelerinde dudak uyumuna aykırı örnekler HAİC1’nde de görülmektedir. 

1.1. Kalın Ünlülü Kelimeler 

ḳarşu 1b/5, 5b/6, 6a/3, 6a/11, 8b/10; ṭoġrı 1b/8; arşun 1b/11, 3b/2; yalıŋuz 2a/7; ḳapu 4a/3, 7a/7, 
7a/8, 7b/1, 7b/12, 7b/13, 7b/14; ḳamu 4b/3, 5b/6, 5b/9, 6b/3, 8a/8; altun 4b/6, 6a/10, 7a/2; 
naşuḳlu 6b/9; ḳavum 8b/9; ṭapu 8b/11. 

1.2. İnce Ünlülü Kelimeler 

demür 1b/6, gümiş 4b/6, içün 5a/2, pehlüvan 6a/7, girü 7a/1, bellü 7b/6, üzengü 8a/14. 

2. İkili Kelime Tabanları

Metin içerisinde bazı kelimelerin hem düz hem yuvarlak ünlülü örnekleri mevcuttur. 

2.1. Kalın Ünlülü Kelimeler 

yavuz 3a/8, 4a/10, 4a/11 - yavız 5b/1. 

2.2. İnce Ünlülü Kelimeler 

degül 2a/1 - degil 2b/5; öri 2b/9 – örü 4a/1; kendi 5b/1 – kendü 6a/6, 6b/6; niçün 6a/11 - nüçün 
7a/15. 

3. Eklerde Dudak Uyumu

3.1. Ünlüsü Sürekli Yuvarlak Olan Ekler 

3.1.1. –AlUm İstek Kipi 1. Çokluk Şahıs Eki 

Eski Türkçede düz ünlülü olarak kullanılan ek (Gabain, 2007: 79), Eski Anadolu 
Türkçesinde daima yuvarlak ünlülüdür. Ek Eski Anadolu Türkçesinde hem istek kipini hem de 
emir kipini karşılamaktadır (Gülsevin, 2011: 105-106). HAİC’nde sıkça kullanılan ek daima 
yuvarlak ünlülüdür.  

yiyelüm 2a/13, diyelüm 2a/13, toplaşalum 2b/7, ṣavalum 5b/12, ḳoyalum 5a/4, virelüm 
9b/3. 

3.1.2. –sUn / –sUnlAr 3. Teklik/Çokluk Şahıs Emir Eki 

Eski Türkçede yuvarlak ünlülü olan ek (Gabain, 2007: 79), bu şeklini Eski Anadolu 
Türkçesinde de sürdürmüştür (Özkan, 2000: 143). Ek emir anlamının yanında istek, temenni 

1 Çalışmanın bundan sonraki kısmında Hz. Ali İfrit Cenknâmesi yerine HAİC kısaltması kullanılacaktır. 
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anlamları da bildirmektedir (Gülsevin, 2011: 113-114). HAİC’nde daha çok teklik şahıs 
kullanımı bulunan ekin tüm örneklerde ünlüsü yuvarlaktır. 

çıḳsun 2a/2, olmasun 3a/9, eylesün 6a/10, varsun 6a/10, ḳılsun 6a/10, çıḳarsunlar 6a/11. 

3.1.3. –dUŋuz Görülen Geçmiş Zaman 2. Çokluk Şahıs Eki 

Eski Türkçede dudak uyumuna bağlı olan ek (Gabain, 2007: 80), Eski Anadolu 
Türkçesinde daima yuvarlak ünlülüdür (Özkan, 2000: 136; Gülsevin, 2011: 88-89). HAİC’nde 
Eski Anadolu Türkçesinin genel temayülüne uygun olarak ekin ünlüsü tüm örneklerde 
yuvarlaktır. 

yedüŋüz 3a/6, gördüŋüz 3a/11, ṣınaduŋuz 3a/11, olduŋuz 3a/12. 

3.1.4. –UbAn Zarf-fiil Eki 

“-Up” ekinin genişletilmiş şekli olan “-UbAn”, Eski Türkçede bu ekle aynı fonksiyona 
sahiptir ve dudak uyumuna tabidir (Gabain, 2007: 85). Eski Anadolu Türkçesinde ise “-Up” 
gibi genellikle yuvarlak ünlülü kullanılmıştır. HAİC’nde ekin ünlüsü tamamen yuvarlaktır. 

varuban 5b/13, virişüben 6b/13, oluban 7b/4, getürüben 7b/9. 

3.1.5. –Up Zarf-fiil Eki 

Eski Türkçede dudak uyumuna tabi olan ekin hem düz hem yuvarlak ünlülü kullanımı 
vardır (Gabain, 2007: 84). İki fiili birbirine bağlayan ve eylemlerin art arda yapılacağını bildiren 
(Gülsevin, 2011: 133) bu ek Eski Anadolu Türkçesinde düz ünlülü şekli de bulunmakla birlikte 
daha çok yuvarlak ünlülüdür. (Özkan, 2000: 154). HAİC’nde sıkça kullanılan ek daima 
yuvarlak ünlülüdür. 

ölmeyüp 1b/4, ṭurmayup 2b/1, ḳılup 2b/12, idüp 4a/3, çıḳup 4a/4, yuvallanup 7a/6. 

3.1.6. –dUk Sıfat-fiil Eki 

Geçmiş zaman ifade eden ekin önemli özelliklerinden biri genellikle iyelik eki alarak 
kullanılmasıdır (Ergin, 1998: 335). Ek hem Eski Türkçede hem de Eski Anadolu Türkçesinde 
yuvarlak ünlülüdür. Henüz ünlü uyumuna bağlı değildir (Gabain, 2007: 56; Özkan, 2000: 149). 
Ek, HAİC’nde hep yuvarlak ünlülü olarak kullanılmıştır. 

çeldügince 3b/3, öndügün 5a/6, öldügini 8a/7, getürdügüm 9a/14. 

3.1.7. +ArU Yön Gösterme Eki 

Yön gösterme ekleri fiilin cereyan ettiği yönü gösterir. Bu nedenle bu ekler aslında ismi 
fiile bağlayan eklerdir. Bulundukları kelime zarf olarak kullanılır. Eski Türkçede “-ġaru”, “-
gerü” şeklinde yuvarlak ünlülü olan ek Batı Türkçesine geçerken “ġ” ve “g”nin düşmesi ile 
“-aru”, “-erü”ye dönüşmüştür. Eski Anadolu Türkçesinde hep yuvarlak ünlülüdür (Ergin, 
1998: 141-142). HAİC’nde birkaç örnekte görülen ekin ünlüsü yuvarlaktır. 

ilerü 2b/9, içerü 7b/10. 
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3.1.8. -ŋUz 2. Çokluk Şahıs Emir Eki 

Çokluk 2. şahıs eki Türkçede aslında “-ŋ” biçimindeydi. Eski Türkçede bu çokluk 
ifadesini kuvvetlendirmek amacıyla eke “-lAr” getirilmiştir. Batı Türkçesinde ise bu “-lAr”ın 
yerini diğer kiplerin 2. şahıslarındaki gibi “-z” eki almış, böylece Eski Anadolu Türkçesinde, 
emir eki “-Iŋ”, “-Uŋ”ün yanında “-ŋUz” da 2. şahıs emir eki olarak kullanılmıştır. Ekin ünlüsü 
daima yuvarlaktır (Ergin, 1998: 307). HAİC’nde sürekli yuvarlak ünlülü olan ek, ünsüzle biten 
kelimelerden sonra araya bir yardımcı ünlü almaktadır. Bu yardımcı ünlü kelimenin kökünden 
ve ekten bağımsız olarak bazen düz bazen de yuvarlaktır. 

iniŋüz 2a/12, ḳonuŋuz 2a/12, eyleŋüz 3a/8, döniŋüz 3b/4, ḳalıŋuz 4b/13. 

3.1.9. +Uz 1. Çokluk Şahıs Bildirme Eki 

Eski Anadolu Türkçesinde ekin “+vUz” şekli de vardır. “Biz” zamirinde görülen b>v 
değişikliği ve dudak ünsüzünün etkisiyle ekin ünlüsü yuvarlaklaşmıştır (Özkan, 2000: 145). 
HAİC’nde 2 örnekte görülen ek yuvarlak ünlülüdür. 

ḳardaşlaruz 2a/5, yoldaşlaruz 2a/5. 

3.1.10. –vUz 1. Çokluk Şahıs Eki 

Eski Türkçede kip ekinden sonra “biz” zamiriyle ifade edilen 1. çokluk şahıs, Eski 
Anadolu Türkçesinde “-vUz” ve “-Uz” ekleriyle karşılanmıştır (Ergin, 1998: 283-284). Eski 
Anadolu Türkçesinde, şart kipinde 1. ve 2. teklik şahıs ile 2. çokluk şahısta iyelik kökenli şahıs 
ekleri kullanılırken, 1. çokluk şahısta zamir kökenli şahıs eki kullanılmıştır (Özkan, 2000: 143). 
HAİC’nde 1 örnekte geçen ek yuvarlak ünlülüdür. 

gidersevüz 2a/5. 

3.1.11. -dUr Fiilden Fiil Yapım Eki 

Ek hem Eski Türkçede hem de Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlak ünlülü olarak 
kullanılmıştır (Gabain, 2007: 60; Özkan, 2000: 134). HAİC’nde sık kullanılan ek daima 
yuvarlak ünlülüdür. 

ḳaldura 2b/10, bildürürler 4a/13, öldürür 4b/2, bildürür 6a/6, bindürdiler 6b/1. 

3.1.12. +cUk İsimden İsim Yapım Eki 

Küçültme ve sevgi ifade eden isimler türetmek için kullanılan ek Eski Türkçede yoktur. 
Batı Türkçesinde ise başlangıcından beri kullanılan ekin Eski Anadolu Türkçesinde yalnız 
yuvarlak ünlülü şekli vardır (Ergin, 1998: 164). HAİC’nde 2 yerde geçen ek yuvarlak ünlülüdür. 

küçücükden 6b/8, küçecükden 7a/12. 

3.1.13. –gU Fiilden İsim Yapım Eki 

Eski Türkçede ve Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlak ünlülü olan ek (Ergin, 1998: 189), 
alet isimlerinin yanı sıra soyut ve somut isimler türetmek için de kullanılmaktadır (Özkan, 2000: 
120). HAİC’nde 1 örnekte yuvarlak ünlülü olarak tespit edilmiştir. 
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 sevgülü 1b/9. 

3.1.14. –yUk Görülen Geçmiş Zaman Eki (Eski Türkçe) 

 Eski Türkçede görülen geçmiş zaman anlamıyla yuvarlak ünlülü olarak kullanılan ve 
ardından şahıs zamiri gelen ekin (Ercilasun, 2004: 281; Gabain, 2007: 58), Eski Anadolu 
Türkçesinde kullanımı yoktur. Ancak HAİC’nde 1. çokluk şahsı karşılamak için kullanıldığı 1 
örnek tespit edilmiştir. 

aġlayuḳ (ağladık) 4b/4. 

3.2. Ünlüsü Sürekli Düz Olan Ekler  

3.2.1. +I Belirtme Eki 

 Eski Türkçede ünlü uyumuna bağlı olarak “-Ig”, “-Ug” şekilleri bulunan ek Batı 
Türkçesinde “-g”nin düşmesiyle kalan yardımcı ünlü asıl ek yerine geçmiştir. Ek Eski Anadolu 
Türkçesinde daima düz ünlülüdür (Özkan, 2000: 115). HAİC’nde sıkça kullanılan ek daima düz 
ünlülüdür. 

 Düldüli 1b/3, ṭaġı 1b/4, ṭaşı 1b/4, gücüni 3a/11, keşişleri 5b/9, dügüni 5b/12. 

3.2.2. +lArI 3. Çokluk Şahıs İyelik Eki 

 Eskiden beri “+lArI” şeklinde kullanılan ek Eski Anadolu Türkçesinde de düz 
ünlülüdür. HAİC’nde de hep düz ünlülü olarak kullanılmıştır. 

 ḳolları 1b/11, evlerine 3b/9, oğullarına 4a/6, süŋükleri 7b/10, begleri 7b/12. 

3.2.3. +im 1. Teklik/Çokluk Şahıs İlgi Eki 

 Eski Anadolu Türkçesinde 1. teklik ve çokluk zamirlerinde ilgi eki “+Um”dur. Bu ek 
aslında diğer şahıslardaki ilgi ekinden farklı değildir. Burada bir uzak dudak benzeşmesi vardır. 
Böylece ben+iŋ>benim ve biz+iŋ>bizim şekilleri ortaya çıkmıştır (Gülsevin, 2011: 26). Eski 
Anadolu Türkçesinde yuvarlak ünlülü olan ek HAİC’nde daima düz ünlülüdür. 

 benim 2a/1, 7a/1, 8a/4; bizim 2a/7, 3b/6, 3b/7, 4b/5. 

3.2.4. –sIn 2. Teklik Şahıs Eki 

 Türkçede başlangıçta “sen” şahıs zamiriyle yapılan bu fiil çekimi zamanla ekleşerek “-
sIn” şeklini almıştır. Eski Anadolu Türkçesi bu süreçte tam bir köprü görevindedir (Ergin, 
1998: 284). Bu dönemde daima düz ünlülü olan ekin HAİC’ndeki kullanımı da düz ünlülüdür. 

 dersin 2a/4, olasın 3b/6, ḳıyıviresin 5b/12, düşersin 7a/9, ölesin 9b/4. 

3.2.5. +sIn 2. Teklik Şahıs Bildirme Eki 

 Eski Anadolu Türkçesinde daima düz-dar ünlülü olan ek HAİC’nde de bu şekilde 
kullanılmıştır. 

 yigitsin 2b /14, kişisin 2b/14, benimsin 7a/1. 
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3.2.6. –IsAr Gelecek Zaman Eki 

Eski Anadolu Türkçesinin yaygın gelecek zaman ekidir (Ercilasun, 2004: 460). Bu ek 
Eski Türkçe döneminde yoktur (Özkan, 2000: 137). Eski Anadolu Türkçesinde düz ünlülü olan 
ek HAİC’nde 1 yerde düz ünlülü olarak geçmektedir. 

n'eyleyiser 2a/3. 

3.2.7. mI Soru Eki 

Eski Türkçede sadece yuvarlak ünlülü şekli bulunan ek, Eski Anadolu Türkçesinde 
daima düz ünlülüdür (Ergin, 1998: 243). Ek, HAİC’nde de hep düz ünlülü olarak kullanılmıştır. 

bilür misin 1b/10, var mıdur 1b/11, ṭaş mısın 2b/14, ḳaya mısın 2b/14, bu mıdur 3a/1. 

3.2.8. –gIl 2. Teklik Şahıs Emir Eki 

Eski Türkçede ve Eski Anadolu Türkçesinde düz ünlülü olan ek (Gabain, 2007: 79; 
Özkan, 2000: 143), HAİC’nde 2 örnekte ve düz ünlülü olarak kullanılmıştır.  

yigil 3b/12, işitgil 5a/10. 

3.2.9. +(I)lA Vasıta Hâli Eki 

Eski Türkçedeki “+n” vasıta hâli kalıplaşmış örnekler dışında Eski Anadolu 
Türkçesinde kaybolmuş, yerini “ile”den ekleşen “+(I)lA”ya bırakmıştır (Ercilasun, 2004: 
459). HAİC’nde sıkça kullanılan ek daima düz ünlülüdür. 

ʿaḳlıla 2a/11, ḍarbıla 2b/2, nurıla 3b/2, ḥasretile 4a/14, nāzıla 5b/4. 

3.2.10. –I Fiilden İsim Yapım Eki 

Eski Türkçede “-ıġ”, “-ig” şeklinde kullanılan ek, Eski Anadolu Türkçesinde ekin 
sonundaki “-ġ” ve “-g”nin düşmesiyle ek “-I”ya dönüşmüştür. Eski Anadolu Türkçesindeki 
yuvarlaklaşma temayülüne bağlı olarak “-U” şekli de oluşmuştur (Özkan, 2000: 121). Eski 
Anadolu Türkçesinde genellikle yuvarlak ünlülü olan ekin HAİC’ndeki tek örneği düz 
ünlülüdür. 

biti 8b/7, 8b/8, 8b/9. 

3.2.11. –(I)k Fiilden İsim Yapım Eki 

Eski Türkçede genellikle sıfat yapmak için kullanılan ekin ünlüsü daima yuvarlaktır 
(Gabain, 2007: 54). Eski Anadolu Türkçesinde de isim ve sıfat yapmak için kullanılan ekin 
ünlüsü sürekli yuvarlaktır (Özkan, 2000: 120; Gülsevin, 2011: 136). HAİC’nde ise tek örnekte 
geçen ek genel temayülün aksine düz ünlülüdür.  

ṭanışıḳla 2a/11. 

3.3. Ünlüsü Hem Yuvarlak Hem Düz Olarak Kullanılan Ekler 

3.3.1. Ünlüsü Genellikle Yuvarlak Olarak Kullanılan Ekler 
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3.3.1.1. +(U)mUz / +(I)mIz 1. Çokluk Şahıs İyelik Eki 

Eski Türkçede hem düz hem yuvarlak ünlülü kullanılan ek (Gabain, 2007: 70-71), Eski 
Anadolu Türkçesinde sürekli yuvarlak ünlülüdür. Ünsüz ile biten kelimelerden sonra araya 
yardımcı ünlü girmektedir (Özkan, 2000: 112). Bu yardımcı ünlü metnimizde de olduğu gibi 
bazen yuvarlak bazen ise düzdür. Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlak ünlülü olan ek HAİC’nde 
de genellikle yuvarlak ünlülüdür, ancak 3 örnekte düz ünlülü kullanılmıştır. 

Yuvarlak ünlülü örnekler: şārımuz 1b/9, oġlumuz 2a/7, atamuz 2a/9, cānumuzı 3a/10, 
evimüz 3b/5, gözümüz 4b/5, baġrımuz 4b/5.  

Düz ünlülü örnekler: gücümiz 2b/6, ḥālımızca 3b/7, ḳızımız 4b/5.  

3.3.1.2. +(U)ŋUz / +(I)ŋIz 2. Çokluk Şahıs İyelik Eki 

 Eski Türkçe döneminde uyuma bağlı olarak ünlüsü değişebilen ek, Eski Anadolu 
Türkçesinde ekseriyetle yuvarlak ünlülüdür (Özkan, 2000: 112; Gülsevin, 2011: 12). HAİC’nde 
ise ek çoğunlukla yuvarlak ünlülü olmakla birlikte ekin düz kullanımları da tespit edilmiştir. 
Bunun yanında ünsüz ile biten kelimelerden sonra araya giren yardımcı ünlünün de her zaman 
ekin ünlüsüyle uyumlu olmadığı görülmektedir. Bazen yuvarlak ünlülü ekten önce gelen 
yardımcı ünlü düzdür. 

 Yuvarlak ünlülü örnekler: onuŋuz 3a/6, ḥāliŋüz 3a/6, ḳızıŋuz 4b/10, göziŋüz 4b/10, 
ilüŋüz 9a/1. 

Düz ünlülü örnekler: ḳuvvetiŋiz 3a/1, eliŋizden 3a/1. 

3.3.1.3. +dUr / +dIr 3. Teklik Şahıs Bildirme Eki 

 Ek, “tur-” fiilinin ekleşmiş biçimidir (Özkan, 2000: 144). Eski Anadolu Türkçesinde 
ekin ünlüsü yapısından gelen yuvarlaklık nedeniyle dudak uyumuna aykırı olarak hep yuvarlak 
ünlülüdür (Korkmaz, 1973: 113). Ek HAİC’nde de genellikle yuvarlak ünlülü olmasına rağmen 
2 örnekte düz ünlülü olarak tespit edilmiştir. 

Yuvarlak ünlülü örnekler: yārıdur 1b/9, anuŋdur 2a/6, yegdür 2a/11, yaḳındur 3b/5, çeridür 
4a/8, oldur 6a/8, gündür 6a/11. 

Düz ünlülü örnekler: ögüdümdir 4b/9, mübārekdir 6a/1. 

3.3.1.4. –dUm / -dIm Görülen Geçmiş Zaman 1. Teklik Şahıs Eki 

 Eski Türkçe döneminde ekte dudak uyumu görülmektedir (Gabain, 2007: 80). Eski 
Anadolu Türkçesinde, görülen geçmiş zaman ekinin ünlüsü birinci şahıslarda daima yuvarlaktır 
(Özkan, 2000: 136; Gülsevin, 2011: 88). HAİC’nde genellikle yuvarlak ünlülü olan ek 1 örnekte 
düz ünlülü olarak kullanılmıştır.  

Yuvarlak ünlülü örnekler: pāreleyeydüm 2b/2, uraydum 2b/3, girdüm 5a/11, gördüm 
7a/11, depeledüm 8a/5.  

Düz ünlülü örnek: geldim 8a/5. 
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3.3.1.5. –r / –Ar / -Ir / –Ur Geniş Zaman Eki 

 Geniş zaman ekleri Eski Türkçede çoğunlukla –Ur, bazen –Ar, nadiren ise –Ir 
biçimindedir (Timurtaş, 1977: 122). Eski Anadolu Türkçesinde ise –r, -Ar, -Ir, -Ur eklerinin 
hepsi kullanılmıştır (Özkan, 2000: 137). HAİC’nde yaygın olan geniş zaman ekleri hem 
yuvarlak hem düz ünlülü kullanılmıştır. Ekin yuvarlak ünlülü kullanımı daha fazla olmakla 
birlikte düz-geniş ünlülü kullanımı da mevcuttur. Ekin düz-dar ünlülü kullanımına ise 1 örnekte 
rastlanmıştır. Bazı kelimelerde ise ekin ünlüsünün düz mü yuvarlak mı olduğu belli değildir. 

 Yuvarlak ünlülü örnekler: gelür 1b/12, ḳalur 2b/13, bezenür 3b/2, uyur 4a/1, çaġırur 
4a/6, gösterür 6a/6, kesilür 8a/13. 

 Düz ünlülü örnekler: ṣalar 3a/14, ḳaçar 3b/3, geçer 4b/1, ağrır 3a/7. 

3.3.1.6. +lU / +lI İsimden İsim Yapım Eki 

 Eski Anadolu Türkçesinde isimlerden sıfat yapan en işlek eklerden biridir. Ekin ünlüsü 
daima yuvarlaktır (Gülsevin, 2011: 118). Bunun nedeni Eski Türkçedeki biçimi olan “-lIġ”, “-
lİg”deki “-ġ” ve “-g”nin düşmesidir (Özkan, 2000: 119). HAİC’nde genellikle yuvarlak ünlülü 
kullanılan ek 1 örnekte düz ünlülüdür.  

 Yuvarlak ünlülü örnekler: sevgülü 1b/9, ḳanlu 3a/7, görklü 3a/10, dertlü 3a/10, atlu 
3a/13, ḳuvvetlü 6b/5. 

 Düz ünlülü örnek: yaġlısı 1b/12. 

3.3.1.7. –AyIm / -AyUm İstek Kipi 1. Teklik Şahıs Eki 

 Eski Türkçe döneminde düz ünlülü olan ek (Gabain, 2007: 79), Eski Anadolu 
Türkçesinde de genellikle düz ünlülüdür (Gülsevin, 2011: 107). Ancak ekin yuvarlak ünlülü 
kullanımları da mevcuttur (Şahin, 2003: 62). HAİC’nde sık kullanılan ekin hem yuvarlak hem 
de düz ünlülü biçimi mevcuttur. 

 Yuvarlak ünlülü örnekler: getüreyim 5a/11, göreyüm 7a/2, varayum 7a/13, vireyüm 
7a/13. 

 Düz ünlülü örnekler: ṣıḳayım 2a/2, olayım 3b/13. 

3.3.1.8. –U / -I Zarf-fiil Eki 

 Eski Türkçeden beri Türkçenin her alanında görülen ek hem tek başına hem de tekrarlı 
olarak kullanılmıştır. Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde tarz ifade eden ekin hem düz hem de 
yuvarlak şekli vardır (Özkan, 2000:153). HAİC’nde genellikle yuvarlak ünlülü olan ek 1 
örnekte düz ünlülü olarak tespit edilmiştir. 

 Yuvarlak ünlülü örnekler: alu virüŋ 4b/14, deyü 5a/7, aġlayu 6a/12, anlayu 6a/12, 
saçu 7b/13. 

 Düz ünlülü örnek: ḳıyı viresin 5b/12. 

3.3.2. Ünlüsü Genellikle Düz Olarak Kullanılan Ekler 
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3.3.2.1. +Uŋ / +Iŋ 2. Teklik Şahıs İyelik Eki 

 Eski Türkçede uyuma bağlı olan ek, Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlaklaşma 
eğiliminin de etkisiyle çoğunlukla yuvarlak ünlülüdür (Özkan, 2000: 111). HAİC’nde ise bu 
temayülün tersine ekin genellikle düz ünlülü olduğu görülmektedir. Yuvarlak ünlülü kullanım 
1 örnekte tespit edilmiştir. 

 Düz ünlülü örnekler: lüṭfiŋ 3a/9, ḳademiŋ 6a/1, dügüniŋ 6b/12, ʿömriŋ 6b/12. 

 Yuvarlak ünlülü örnek: sözüŋ 3a/10,  

3.3.2.2. +I / +U / +sI 3. Teklik Şahıs İyelik Eki 

 Eski Türkçede ek düz ünlülüdür (Gabain, 2007: 70-71). Eski Anadolu Türkçesinde de 
ekin düz ünlülü kullanımı devam etmiştir (Gülsevin, 2011: 12-13).  HAİC’nde sıkça kullanılan 
ek genellikle düz ünlülü olmakla birlikte birkaç örnekte yuvarlak ünlülü kullanımı da tespit 
edilmiştir. 

 Düz ünlülü örnekler: dili 1b/1, gövdesi 2a/1, ḳılıcı 3a/13, hevāsı 4b/1, ṭonını 4b/14, 
sözine 5a/4, ḳulaġını 7a/7, gözi 7a/11, cümlesi 8a/9. 

 Yuvarlak ünlülü örnekler: göŋlü 3a/8, öndügün 5a/6, ʿÖmer’in öŋünde 5b/9, gelin 
ṭonun 6a/ 4. 

3.3.2.3. +(n)Uŋ / +(n)Iŋ İlgi Eki +Uŋ / +Iŋ 2. Teklik Şahıs İyelik Eki 

 Eski Türkçede düz ve yuvarlak ünlülü kullanılan ek (Gabain, 2007: 63) Eski Anadolu 
Türkçesinde daima yuvarlak ünlülüdür (Şahin, 2003: 47). HAİC’nde sıkça kullanılan ekin 
ünlüsü genellikle düz olmakla beraber yuvarlak ünlülü şekiller de mevcuttur. 

 Düz ünlülü örnekler: Allah’ıŋ 1b/9, atamuzıŋ 2a/6, çayırıŋ 2a/12, anıŋ 3a/13, iḳlīminiŋ 
4a/9, ʿAli’niŋ 5a/1, ʿÖmer’iŋ 5b/9, seniŋ 6a/1, anlarıŋ 9a/7. 

Yuvarlak ünlülü örnekler: gelenüŋ 3a/8, senüŋ 3a/9, anuŋ 5a/11, bunuŋ 5b/14, 
bunlaruŋ 8a/11, kāfirüŋ 8b/1.  

3.3.2.4. –dI / -dU / -dIlAr Görülen Geçmiş Zaman 3. Teklik/Çokluk Şahıs Eki 

 Ekin ünsüzü Eski Türkçede hem –d’li hem –t’li şekliyle kullanılırken (Ercilasun, 2004: 
187), Eski Anadolu Türkçesinde sadece ötümlü (-d)’dür (Gülsevin, 2011: 89). Ekin ünlüsü ise 
Eski Anadolu Türkçesinde daima düzdür. HAİC’nde bolca kullanılan görülen geçmiş zaman 3. 
şahıs ekleri genellikle düz ünlülüdür. Sadece 1 örnekte yuvarlak ünlülü kullanımı tespit 
edilmiştir.  

 Düz ünlülü örnekler: baḳdı 1b/5, gördi 1b/5, ḳondılar 2a/14, söylediler 2b/4, başladılar 
4a/5, kesdi 7b/11, ḳomadı 9b/1. 

 Yuvarlak ünlülü örnek: bilmedü 5a/9. 

3.3.2.5. –mIş / -mUş / -mIşlAr Öğrenilen Geçmiş Zaman 3. Teklik/Çokluk Şahıs Eki 
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 Eski Türkçede genellikle düz, nadiren de yuvarlak ünlülü olan ek (Gabain, 2007: 81), 
Eski Anadolu Türkçesinde dudak uyumuna aykırı olarak sürekli düz-dar ünlülüdür (Gülsevin, 
2011: 80). HAİC’nde sık kullanılan ek genellikle düz ünlülüdür. 1 örnekte ise yuvarlak ünlülü 
kullanımı tespit edilmiştir. 

 Düz ünlülü örnekler: giymişler 1b/6, urmış 2a/8, düzmiş 5b/3, gelmiş 5b/5, geymiş 
6a/4, ṭurmış 7a/7.  

 Yuvarlak ünlülü örnek: olmuş 5b/13. 

3.3.2.6. -(I)ş / -(U)ş Fiilden Fiil Yapım Eki (İşteşlik) 

Eski Türkçede hem düz hem yuvarlak ünlülü biçimi bulunan ekin (Gabain, 2007: 60), 
Eski Anadolu Türkçesinde bu kullanımı sürmüştür. (Özkan, 2000: 135). HAİC’nde birkaç 
örnekte düz ünlülü olan ek 1 örnekte ise yuvarlak ünlülüdür. 1-2 örnekte ise ekin ünlüsünün 
düz mü, yuvarlak mı olduğu belli değildir. 

 Düz ünlülü örnekler: yapışdılar 3a/3, virişüben 6b/13, çaġrışupdur 8b/3, erişdi 9a/10. 

 Yuvarlak ünlülü örnek: danuşdılar 5a/7. 

3.3.2.7. –(I)l / -(U)l Fiilden Fiil Yapım Eki (Edilgenlik) 

 Eski Türkçede hem düz hem yuvarlak ünlülü biçimi bulunan ek (Gabain, 2007: 59), 
Eski Anadolu Türkçesinde de aynı şekilde kullanılmıştır (Gülsevin, 2011: 140). Ek HAİC’nde 
genellikle düz ünlülüdür. 1 örnekte ise ünlüsü yuvarlaktır. Ek, dudak uyumuna her zaman 
uymamaktadır. 

Düz ünlülü örnekler: yarıldı 1b/6, ḳurtıla 4b/10, derildiler 6a/14, açıla 7b/13, kesilür 
8a/13. 

 Yuvarlak ünlülü örnek: büzülür 6b/2. 

3.3.3. Ünlüsünün Düzlük-Yuvarlaklık Bakımından Kesin Bir Temayülü Olmayan Ekler 

3.3.3.1. +Um / +Im 1. Teklik Şahıs İyelik Eki 

 Eski Türkçe döneminde eklendiği kelimenin ünlü uyumuna göre hem düz hem de 
yuvarlak olabilen ekin ünlüsü Eski Anadolu Türkçesinde “m” dudak ünsüzünün etkisiyle 
genellikle yuvarlaktır (Timurtaş, 1977: 33). Bununla birlikte düz ünlülü örneklere de 
rastlanmaktadır. HAİC’nde de ekin hem yuvarlak ünlülü hem de düz ünlülü örnekleri 
mevcuttur. 

 Yuvarlak ünlülü örnekler: ḳoltuġumla 2a/2, ögüdümdir 4b/9, erligüme 7b/4, 
getürdügüm 9a/14. 

Düz ünlülü örnekler: atımı 6b/3, yoldaşımdur 6b/8, ʿ aḳlım, 7a/11, içim7b/4, ṭışım 7b/4.  

3.3.3.2. –dUŋ / -dIŋ Görülen Geçmiş Zaman 2. Teklik Şahıs Eki 
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 Eski Anadolu Türkçesinde, görülen geçmiş zaman ekinin ünlüsü ikinci şahıslarda daima 
yuvarlaktır (Özkan, 2000: 136; Gülsevin, 2011: 88). HAİC’nde 2 yerde geçen ek 1 örnekte 
yuvarlak ünlülü, 1 örnekte ise düz ünlülüdür. 

Yuvarlak ünlülü örnek: ḳılduŋ 3a/2.  

Düz ünlülü örnek: geldiŋ 5b/7. 

3.3.3.3. -dUḳ / -dIḳ Görülen Geçmiş Zaman 1. Çokluk Şahıs Eki 

 Eski Türkçede “-DImIz” olan ek, Eski Anadolu Türkçesinde “-dUk” şeklinde ve 
yuvarlak ünlülü olarak kullanılmıştır (Ercilasun, 2004: 460). HAİC’nde 3 yerde tespit edilen 
ekin ünlüsü 2 örnekte yuvarlak, 1 örnekte düzdür.  

Yuvarlak ünlülü örnekler: çıḳduḳ 2a/10, düşeyidük 2a/10.  

Düz ünlülü örnek: olmadıḳ 4b/7.  

3.3.3.4. +lUk / +lIk İsimden İsim Yapım Eki 

 Ünlü uyumuna girmekle beraber, yuvarlak ünlülü tabanlara düz ünlüyle eklendiği 
örnekler de mevcuttur (Gülsevin, 2011: 117). HAİC’nde birkaç örneği bulunan ekin hem 
yuvarlak hem de düz ünlülü kullanımı mevcuttur. 

 Yuvarlak ünlülü örnek: muştuluḳ 8b/7, 9a/11. 

 Düz ünlülü örnekler: ögünmeklik 2b/5, yavuzlıḳda 4a/11. 

3.3.3.5. –Iŋ / -Uŋ 2. Çokluk Şahıs Emir Eki 

 Eski Anadolu Türkçesinde sürekli yuvarlak ünlülü kullanılan (Gülsevin, 2011: 112) ekin 
HAİC’nde hem düz hem de yuvarlak ünlülü şekli bulunmaktadır. 

 Yuvarlak ünlülü örnekler: görüŋ 2a/1, getürüŋ 6b/3, bilüŋ 8a/4. 

 Düz ünlülü örnekler: biliŋ 3a/12, varıŋ 5b/11, ḳılıŋ 5b/12. 

3.3.3.6. –In / –Un Fiilden Fiil Yapım Eki (Dönüşlülük) 

 Eski Türkçede hem düz hem yuvarlak biçimi bulunan ek (Gabain, 2007: 59), Eski 
Anadolu Türkçesinde daima düz ünlülüdür (Özkan, 2000: 134; Gülsevin, 2011: 140-141). 
HAİC’nde 2 kelimede görülen ek “ögün-” fiilinde birkaç yerde hep yuvarlak ünlülü, “sevin-” 
fiilinde ise 1 yerde düz ünlülü olarak kullanılmıştır. 

Yuvarlak ünlülü örnekler: ögündiler 2b/1, ögünüp 2b/4.  

Düz ünlülü örnek: sevine 9a/12. 

3.3.3.7. –Ir / –Ur Fiilden Fiil Yapım Eki 

 Eski Türkçede genellikle yuvarlak ünlülü olmakla birlikte düz ünlülü kullanımı da 
vardır (Gabain, 2007: 60). Eski Anadolu Türkçesinde daima yuvarlak ünlülü olan ek (Özkan, 



ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
November 13-15, 2020 / Ankara, TURKEY 

     PROCEEDINGS BOOK 
199 

2000: 134; Gülsevin, 2011: 139), HAİC’nde “bit-” fiiline eklenmiş 2 örnekte tespit edilmiştir. 
Bu örneklerden birinin ünlüsü yuvarlak, diğerininki ise düzdür. 

 Yuvarlak ünlülü örnek: bitürdiler 7b/11. 

 Düz ünlülü örnek: bitirsen 7a/15. 

3.3.3.8. +sIz / +sUz İsimden İsim Yapım Eki 

 Eski Türkçede, ekin bugünkü gibi ünlü uyumlarına bağlı olarak 4 şekli vardır. Eski 
Anadolu Türkçesinde ise ek dudak uyumunun dışına çıkarak yalnız yuvarlak ünlülü 
kullanılmıştır (Ergin, 1998: 161). HAİC’nde ise 2 örnekte geçen eklerden biri yuvarlak diğeri 
düz ünlülüdür. 

 Yuvarlak ünlülü örnek: imānsuz 7b/8. 

Düz ünlülü örnek: dilsiz 5b/10. 

Sonuç 

229 beyitten oluşan ve Hz. Ali’nin İfrit adlı biriyle yaptığı savaşı anlatan eser, manzum 
bir cenknâmedir. Eserin dil özelliklerine bakıldığında Eski Anadolu Türkçesinin karakteristik 
özelliklerinin birçoğunu yansıtmaktadır. Dudak uyumu açısından gerek kelime köklerinde 
gerekse eklerde Eski Anadolu Türkçesinin genel temayüllerine uygun yapılar çoğunlukta 
olmakla beraber bu temayüllere uymayan aykırı yapıların varlığı da söz konusudur. Hz. Ali İfrit 
Cenknâmesi’nde dudak uyumuyla ilgili elde edilen sonuçları şu şekilde sıralayabiliriz: 

* Bazı kelime tabanları (altun, arşun, demür, gümiş, pehlüvan vs.) HAİC’nde dudak 
uyumuna aykırı olarak kullanılmıştır. 

* Bazı kelime tabanları (yavuz-yavız, degül-degil, kendü-kendi) HAİC’nde hem düz hem 
de yuvarlak ünlülü olarak kullanılmıştır. Bu durum dudak uyumunun bu dönemde yavaş yavaş 
başladığını göstermektedir. 

* HAİC’ndeki birçok ek düzlük- yuvarlaklık bakımından Eski Anadolu Türkçesindeki 
genel temayüllere uymasına rağmen bu eklerin aykırı 1-2 kullanımı da tespit edilmiştir. Bu 
durum eserin geçiş dönemine ait olduğu izlenimi vermektedir. 

* HAİC’nde incelenen 48 ekten 14’ü sadece yuvarlak ünlülü (–AlUm istek kipi 1. çokluk 
şahıs eki, –sUn / –sUnlAr 3. teklik/çokluk şahıs emir eki, –dUŋuz görülen geçmiş zaman 2. 
çokluk şahıs eki,–UbAn zarf-fiil eki, –Up zarf-fiil eki, –dUk sıfat-fiil eki, +ArU yön gösterme 
eki, -ŋUz 2. çokluk şahıs emir eki, +Uz 1. çokluk şahıs bildirme eki, –vUz 1. çokluk şahıs eki, -
dUr fiilden fiil yapım eki, +cUk isimden isim yapım eki, –gU fiilden isim yapım eki, –yUk 
görülen geçmiş zaman eki),  11’i sadece düz ünlülü (+I belirtme eki, +lArI 3. çokluk şahıs iyelik 
eki, +im 1. teklik/çokluk şahıs ilgi eki, –sIn 2. teklik şahıs eki, +sIn 2. teklik şahıs bildirme eki, 
–IsAr gelecek zaman eki, mI soru eki, –gIl 2. teklik şahıs emir eki, +(I)lA vasıta hâli eki, –I 
fiilden isim yapım eki, –(I)k fiilden isim yapım eki), 23’ü hem yuvarlak hem düz ünlülü olarak 
kullanılmıştır. 
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 * Ünlüsü hem yuvarlak hem düz kullanılabilen 23 ekten 8’i genellikle yuvarlak ünlülü 
(+dUr / +dIr 3. teklik şahıs bildirme eki, +(U)mUz / +(I)mIz 1. çokluk şahıs iyelik eki, +(U)ŋUz 
/ +(I)ŋIz 2. çokluk şahıs iyelik eki, –dUm / -dIm görülen geçmiş zaman 1. teklik şahıs eki, –r / 
–Ar / -Ir / –Ur geniş zaman eki, +lU / +lI isimden isim yapım eki, –AyIm / -AyUm istek kipi 1. 
teklik şahıs eki, –U / -I zarf-fiil eki), 7’si genellikle düz ünlülü (+Uŋ / +Iŋ 2. teklik şahıs iyelik 
eki, +I / +U / +sI 3. teklik şahıs iyelik eki, +(n)Uŋ / +(n)Iŋ ilgi eki, –dI / -dU / -dIlAr görülen 
geçmiş zaman 3. teklik/çokluk şahıs eki, –mIş / -mUş / -mIşlAr öğrenilen geçmiş zaman 3. 
teklik/çokluk şahıs eki, -(I)ş / -(U)ş fiilden fiil yapım eki (işteşlik), –(I)l / -(U)l fiilden fiil yapım 
eki (edilgenlik), 8’i ise düzlük-yuvarlaklık bakımından kesin bir temayülü olmayan (+Um / +Im 
1. teklik şahıs iyelik eki, –dUŋ / -dIŋ görülen geçmiş zaman 2. teklik şahıs eki, -dUḳ / -dIḳ 
görülen geçmiş zaman 1. çokluk şahıs eki, +lUk / +lIk isimden isim yapım eki, –Iŋ / -Uŋ 2. 
çokluk şahıs emir eki, –In / –Un fiilden fiil yapım eki (dönüşlülük), –Ir / –Ur fiilden fiil yapım 
eki, +sIz / +sUz isimden isim yapım eki) eklerdir. 

 * HAİC’nde sadece yuvarlak ünlülü örnekleri bulunan 14 ekten 13, Eski Anadolu 
Türkçesinde de genellikle yuvarlak ünlülü kullanılan eklerdir. Sadece 1 örnekte geçen “–yUk” 
görülen geçmiş zaman ekinin Eski Anadolu Türkçesinde kullanımı yoktur. Bu ek Eski Türkçe 
dönemine aittir. Bu ekin kullanımı metnin Eski Anadolu Türkçenin ilk dönemlerinde yazıldığı 
görüşünü kuvvetlendirmektedir.  

 * HAİC’nde sadece düz ünlülü kullanılan 11 ekten 8’i Eski Anadolu Türkçesinde de 
genellikle düz ünlülü kullanılan eklerdir. Sınırlı sayıda kullanılan “+im” 1. teklik/çokluk şahıs 
ilgi eki, “–I” fiilden isim yapım eki ve “–(I)k” fiilden isim yapım eki ise Eski Anadolu 
Türkçesinde genellikle yuvarlak ünlülüyken metnimizde düz ünlülü olarak kullanılmıştır. 

 * HAİC’nde ünlüsü genellikle yuvarlak olan fakat düz şekli de bulunan eklerin 
çoğunluğu Eski Anadolu Türkçesi döneminde de yuvarlak ünlülüdür. Ancak “–AyIm / -AyUm” 
istek kipi 1. teklik şahıs eki Eski Anadolu Türkçesinde genellikle düz ünlülüyken metinde 
çoğunlukla yuvarlak ünlülü olarak kullanılmıştır. 

 * HAİC’nde ünlüsü genellikle düz olan ancak yuvarlak şekli de bulunan ekler de Eski 
Anadolu Türkçesi döneminde ekseriyetle düz ünlülüdür. Fakat “+Uŋ / +Iŋ” 2. teklik şahıs 
iyelik eki ve “+(n)Uŋ / +(n)Iŋ” ilgi eki Eski Anadolu Türkçesinde genellikle yuvarlak 
ünlülüyken metnimizde düz ünlülü kullanımları daha fazladır.  
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ÖZET 

Fuat Sezgin (ö. 2018) hadis literatürünün gelişimine dair özgün diyebileceğimiz teoriler ileri 
sürmüştür. Biz tebliğimizde Sezgin’in bu teorilerinden üçüne temas edip onların klasik hadis 
literatürü ve yeni araştırmaların verileri ışığında eleştirel bir değerlendirmesini yapacağız. 

Sezgin hadis literatürünü “kitâbetu’l-ḥâdîs”, “tedvîn’l-ḥadîs” ve “taṣnîfu’l-ḥadîs” şeklinde üçlü 
merhalelere ayırır. Buna göre hadislerin yazımı (kitâbetu’l-ḥadîs) sahabe ve tabiûn döneminde 
tamamlanmıştır. Sezgin bu ilk merhale için her ne kadar tam bir zaman aralığı belirtmese de bir 
sonraki tedvin dönemini hicri 75 yılı ile başlattığından bu ilk merhalenin 75 yılı ile son bulduğu 
anlaşılmaktadır. Hicri 75 ile 125 yılları arasında hadis literatürü tedvin merhalesine geçmiş ve 
yazılı hadis rivayetleri kitaplarda bir araya getirilmiştir. Kitaplardaki hadisler hicri 125 yılından 
sonra ilk önce konularına göre daha sonra ise ravi isimlerine göre tasnif edilmeye başlanmıştır. 
Sezgin bu teorisinde tedvin kelimesini yazılı hadislerin toplanması şeklinde yorumlamış ve 
hadislerin yazımını hicri 75 yılı gibi çok erken bir dönemde sonlandırmıştır.  Biz tebliğimizde 
Sezgin’in bu görüşünün klasik hadis ulemasının hadislerin kitabeti ve tedvinine ilişkin verileri 
ile uyuşmadığını ve özellikle tedvin ve kitabet kavramları arasında köklü bir ayrım yapmanın 
isabetli olmadığını savunacağız.  

Sezgin, İbn Şihâb ez-Zuhrî’nin (ö. 124/742) “Biz ilmin yazımını yöneticiler bizi buna zorlayana 
kadar kerih görürdük. Bundan sonra hiçbir müslümanı bundan alı koymadık.” sözlerinin Aloys 
Sprenger (ö. 1893) ve Ignaz Goldziher (ö. 1921) gibi müsteşrikler tarafından yanlış 
anlaşıldığını, bu ifadelerin hadislerin yazımının kerih görüldüğü ile ilgili olmadığını, burada bir 
dönem kerih görülen şeyin hadislerin “mükâtebe” yoluyla rivayet edilmesi olduğunu 
savunmuştur. İbn Şihâb’dan yapılan bu meşhur rivayet bu zamana kadar ulema tarafından 
hadislerin yazımının kerih karşılanması bağlamında değerlendirilmiştir. Biz tebliğimizde 
Sezgin’in bu iddiasının klasik veriler ışığında savunulamaz olduğunu ortaya koyacağız. 
Kanaatimizce Zuhrî’nin burada kerih görürdük ifadesi hadislerin mahza yazımına yönelik değil, 
hadislerin kitaplaştırılmasına karşı bir ifadedir. 

Sezgin‘e göre Buḫârî’nin “ḳâle” ve benzeri ifadeler ile yaptığı taʿlîḳ rivayetlerin sebebi, 
Buḫârî’nin bu rivayetler için kendisine kadar muttasıl bir senede sahip olmadığı, bu rivayetleri 
sadece vicâde yolu ile ulaştığı kitaplarda bulmasıdır. Bu görüşü ile Sezgin bu zamana kadar 
özellikle İbn Hacer tarafından savunulan talikleri sihhat şartları ile açıklayan görüşe karşı 
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çıkmıştır. Sezgin Buḫârî’nin taʿlîḳlerine getirelen bu zamana kadarki diğer bütün açıklamarı 
yetersiz bulur. Biz tebliğimizde Buḫârî’nin taʿlîḳlerinin sadece vicâde metodu ile izah 
edilemeyeceğini bu konuda yapılan aktuel araştırma sonuçları ışığında eleştirel bir şekilde 
tartışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Hadis, Hadis Literatürünün Başlangıcı, Buhari’nin Talikleri, Fuat Sezgin, 
Goldziher. 

 

ABSTRACT 

Fuat Sezgin holds some views on the emergence of hadith-literature which can be considered 
as remarkable ones. The present paper deals with three theories Sezgin's and will evaluate them 
critical in the context of the classical hadith-sciences.  

Sezgin argues that the hadiths were written down by companions (saḥāba) and followers 
(tabiūn) in leaves and simple notebooks. This presents the first step of the hadith-literature 
wich Sezgin called the writing down of hadiths (kitābat al-ḥadith). The second one namely 
the compile of this written hadith-materials occured from 75 to 125 years according to Islamic 
Calander (tadwīn al-ḥadīth). For him the Hadith-compilations have been in third step ordered 
according to theme which took place after 125 years (taṣnīf al-ḥadīth). Thus Sezgin classifys 
the hadith-literature into three epochs to wit kitābat al-ḥadith, tadwīn al-ḥadīth and taṣnīf al-
ḥadīth. Unlike the classical hadith-literature Sezgin uses the term tadvīn in sense of the 
compiling the hadiths which already have been written down (das Zusammenstellen der 
zerstreuten Aufzeichnungen). In present paper we show that Sezgin's theory contradicts the 
realty in classical hadith-sources and the term tadwīn means the systematiclly write down 
hadiths but not the compiling the hadihts which already have been written down..  

Sezgin is in oppinion that the Words Ibn Shihāb az-Zuhrīs “We disapproved the writing down 
hadiths until the rulers induce us to do that. After this we didnt ban anyone to do that.” have 
been misinterpreted by Aloys Sprenger and Ignaz Goldziher. For Sezgin the point which hase 
been disapproved here is not the written down of the hadiths but the certain transmissing method 
named mukātaba. In present paper we will reveal that the claim Sezgins is due to all the 
historical information to this topic not acceptable. 

Sezgin argues the Buchārī appled the “qāla” and similar words in his complation when he didnt 
have the directly transmission permission for those hadiths from any scholar. He supposed to 
aply this word according to transmissin method wicāda. Due to this oppion Sezgin criticited all 
the previous expressions about the taʿlīqs of al-Buḫārī. We will show that Sezgins theory to 
taʿlīq al-Buḫārīs is not in all areas appropriate.  

Keywords: Ḥadīth, Emrergence of the Ḥadīth-Literature, al-Buḫārī’s Taʿlīq, Fuat Sezgin, Ignaz 
Goldziher. 
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ARİSTOTELES’İN ARZU AÇIKLAMASI 

ARISTOTLE’S ACCOUNT OF DESIRE 

Fırat ÜNAL (Doktora Öğrencisi) 

Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

ORCID NO: 0000-0003-2339-5845 

ÖZET  

Aristoteles canlının mekanda istemli hareketini arzu (oreksis) kavramına başvurarak açıklar. 
Bitkiler yalnızca beslenme, büyüme hareketini sergilerken, hayvanlar aynı zamanda duyumsal 
(estetik) varlıklar da olmaları sayesinde, bitkilere özgü hareketin yanı sıra, orektik (arzuya 
dayalı) bir hareketi gerçekleştirme gücüne sahiptir. Dolayısıyla canlılar arasında yalnızca 
hayvanlar yönelimsel varlıklardır. Zira yönelimsellik bir arzu nesnesini ayırt edebilme (to 
kritikon) ve ayırt edilen bu nesneye doğru yönelebilme kudretine sahip olmayı gerektirir (432a 
15 vd.). Hayvanlar ilkin duyumlara, duyumlar arasındaysa ilk olarak en zorunlu, dolayısıyla 
yaşamsal olana, yani dokunma duyusuna sahip olmaları sayesinde, dış dünyayı haz ve acı veren, 
arzulanan ya da kaçılan bir şey olarak tasavvur ederler.  

Aristoteles iştah (epithumia), istek (boulesis) ve thumos olmak üzere üç farklı arzu türünden 
söz eder. İştah haz veren şeylere ilişkin olan arzudur. Bu arzunun konusunu genel olarak dışsal 
iyiler (besin, onur, zenginlik, üstün gelme, sağlık vb) oluşturur. İştahın en başat tezahürlerinin 
dokunma duyusuna bağlı olarak ortaya çıkan, açlık, susuzluk ya da cinsellik gibi tensel arzular 
olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte bu arzu türünün, cömertlik, yüce gönüllülük gibi karakter 
erdemlerinin ilişkin olduğu çeşitli pathos’larla da ilişki içerisinde olduğunu belirtmek gerekir. 
Tüm bu çeşitli arzuların iştah olarak adlandırılmasının ana nedenin ne olduğu sorusunu 
yanıtlayabilmek için, bu arzuların yöneldiği hazların ne tür hazlar olduğu meselesinin ele 
alınması gerekmektedir. Thumos ise çoğu yerde bir pathos olan öfke (orgē) ile eşanlamlı olarak 
kullanılır. Giles Pearson yakın tarihli  eserinde thumos’un öfke ile özdeş olduğunu öne 
sürmüştür. Her ne kadar thumos’un kimi zaman öfkeyle eş anlamlı olarak kullanıldığı inkar 
edilemez bir olgu ise de, thumos’un cesaret, sevgi gibi öfkeye indirgenemeyecek farklı 
etkilenimlerle de irtibatlı olduğunu görüyoruz. İstek ise iyiye ilişkin olan arzudur. Aristoteles’in 
istek hakkında, diğer iki arzunun aksine, kimi zaman akli bir arzu olarak söz ettiğini 
görüyoruz. Gerçekleştirilecek sunumda yukarıda sayılan arzu türleri ele alınarak açıklanmaya 
çalışılacaktır.  

Anahtar sözcükler: arzu (oreksis), iştah (epithumia), thumos, istek (boulesis) 

 

ABSTRACT 

Aristotle explains the locomotion of living beings in the light of the concept of desire (oreksis). 
While plants only demonstrate quantitative change, animals in addition to this, owing to their 
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being perceptual, have the power of local movement. For animals to move, they must have the 
power of discriminating (to kritikon) to identify an object of desire and the power of locomotion 
to access the object desired (De Anima, 432a 15 ff.). Animals by virtue of having senses, and 
above all, sense of touch, are able to conceive the external world as pleasurable or painful. The 
process which begins with cognitive grasp of an object of desire and ends with the local 
movement of animal appears to be an instance of his theory of causes.  

Aristotle divides desire into three species: appetite (epithumia), spirit (thumos) and wish 
(boulêsis). He classifies appetite (epithumia) and spirit (thumos) as non-rational desires (alogos 
oreksis) and wish (boulêsis) as rational desire (logistike oreksis). According to Aristotle, 
appetite is desire for the pleasant. Although appetite is primarily related to bodily pleasures -
and more specifically the pleasures of sense of touch-, it aims at wide range of non-bodily 
pleasures as well. In order to better understand what unites all these desires we have to first 
answer the question of what sort of pleasure they aim at. Thumos appears to be synonym with 
anger. Although this view has recently been supported by Giles Pearson in a compelling way, 
we believe that thumos has wider sense and a close look at it will reveal its relation with other 
affections such as courage, love etc.  Wish, on the other hand, is desire for the good. This 
presentation will try to examine Aristotle’s account of desire. 

Keywords: desire (oreksis), appetite (epithumia), thumos, boulesis 
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TÜRK ÇAĞDAŞLAŞMA SÜRECİNDE İSMAİL GASPIRALI ÖNDERLİĞİNDE 
BAŞLATILAN USUL-Ü CEDİT HAREKETİNİN ROLÜ 

THE ROLE OF THE USUL-Ü CEDİT MOVEMENT INITIATED WITH THE 
LEADERSHIP OF İSMAİL GASPIRALI IN THE TURKISH MODERNİZATİON 

PROCESS 

Gamze İME 

Doktora Öğrencisi, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 

ORCID NO: 0000-0001-9943-085X 

ÖZET 

Cedit hareketi Türk milli bilincinin gelişimi ve Türk halklarının bağımsızlık mücadelelerine 
önemli fikri etkisi olmuş bir hareket olarak nitelendirilir. Usul-ü cedit ise İsmail Gaspıralı’nın 
eğitimi desteklemek amacıyla ortaya koyduğu yeni bir metottur. Rusya Müslümanlarının 
önemli aydınlarından İsmail Bey sayesinde yenilik arayışları organize olmuş ve güçlü bir 
harekete dönüşmüştür. Gaspıralı’nın Tercüman gazetesi ve usul-ü cedit mektepleri bu yolda 
önemli bir basamak olmuştur. O, Müslüman mekteplerindeki geriliğe çözüm getirerek yeni 
metodu etkili bir şekilde empoze etmeye çalışmıştır. Bu bakımdan İsmail Bey’in Tercüman 
gazetesi ve usul-i cedid okulları ile yapmaya çalıştığı milliyetçilik ve yenileşme hareketleri 20. 
yüzyılın daha çok Türk ve Müslüman dünyasını modern eğitim ve düşünce ile donatmak ve 
onlarda Türklük bilincini uyandırmak noktasındaydı. Eski tarzdaki usul-ü kadim mekteplerinin 
yerine eğitimin niteliğinin daha iyi olabilmesi amacıyla usul-ü cedit mektepleri kurulmuştur. 
Çünkü 19. yüzyıla kadar Müslüman mekteplerindeki eğitim çağın çok gerisindeydi. Zamanın 
ihtiyacına cevap vermeyen bu mekteplerde öğrenciler bilimsel gelişmelere ayak 
uyduramıyorlardı. Sadece okuma-yazma ve ilmihal bilgisi öğretiliyor, Kur'an'dan bazı sûrelerin 
ezberletilmesiyle yetiniliyordu. Eğitimdeki bu kadimci yöntemler ideal ülküsünden yoksun 
çocukların yetişmesine sebep oluyordu. Bu bağlamda yeni usulle eğitime başlayan söz konusu 
mektepler öncelikle Kırım’da yaşayan Türkleri ve Müslümanları geri kalmışlıktan kurtarmak 
için, ilkokullarda ve medreselerde uygulanan eski, zor ve yarasız öğretim yöntemlerini terk 
ederek yerine yeni ve çağdaş öğretim yöntemlerinin getirilmesine öncülük etmiştir. Bunun yanı 
sıra eğitimdeki bu noksanlığın farkında olan İsmail Gaspıralı’nın başlattığı bu usul-ü cedit 
hareketi, başta Rusya'da yaşayan Müslüman ve Türk topluluklarının ulusal 
bilinçlerini kazanmasında, Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde ve bu ülkede yaşayan halkların 
hak arama mücadelesinde önemli görevleri yerine getirmiştir. Bu çalışmada eski usul eğitim 
anlayışı ile Rusya Müslümanlarından İsmail Gaspıralı’nın geliştirdiği yeni usul eğitim tarzının 
karşılaştırması yapılarak Çağdaş Türk Dünyasına katkıları incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Usul-ü Cedit, İsmail Gaspıralı, Usul-ü kadim, Çağdaşlaşma 
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ABSTRACT 

The Cedit movement is described as a movement that has had an important intellectual impact 
on the development of Turkish national consciousness and the independence struggle of the 
Turkish peoples. Usul-ü cedit is a new method introduced by İsmail Gaspıralı to support 
education. Thanks to Ismail Gaspıralı, one of the important intellectuals of the Muslims of 
Russia, the search for innovation has been organized and turned into a powerful movement. 
The Tercüman newspaper of Gaspıralı and the school of usul-ü cedit have been an important 
step in this way. He tried to impose the new method effectively by resolving the backwardness 
in Muslim schools. In this respect, the nationalism and innovation movements that Mr.İsmail 
tried to do with Tercüman newspaper and usul-ü cedid schools were at the point of equipping 
the Turkish and Muslim world of the twentieth century with modern education and thinking 
and awakening the awareness of Turkishness in them. Usul-ü cedit schools were established in 
order to improve the quality of education instead of the old-style Usul-ü ancient schools. 
Because, until the nineteenth century, education in Muslim schools was far behind the age. 
Students in these schools, which did not meet the needs of the time, could not keep up with 
scientific developments. In these schools, only literacy and catechism were taught and it was 
contented with memorizing some suras from the Quran. These ancient methods in education, 
caused children who did not have ideals to grow up. In this context, these schools, which started 
education with the new method, first abandoned the old, difficult and useless teaching methods 
applied in primary schools and madrasas in order to save the Turks and Muslims living in 
Crimea from backwardness and pioneered the replacement of new and modern teaching 
methods. In addition, this usul-ü cedit movement started by Ismail Gaspirali, who was aware 
of this deficiency in educationi in gaining national awareness of Muslim and Turkish 
communities living in Russia first, he fulfilled important duties in the development of Turkish 
nationalism and in the struggle of the people living in this country for rights. In this study, the 
old-style education understanding and the new-style education style developed by İsmail 
Gaspıralı, one of the Russian Muslims, were compared and their contributions to the 
Contemporary Turkish World were examined. 

Keywords: Usul-ü Cedit, İsmail Gaspıralı, Usul-ü kadim, Modernization 

1.GİRİŞ

Cedit hareketi Türk milli bilincinin gelişimi ve Türk halklarının bağımsızlık mücadelelerine 
önemli fikri etkisi olmuş bir hareket olarak nitelendirilir. Usul-ü cedit ise İsmail Gaspıralı’nın 
eğitimi desteklemek amacıyla ortaya koyduğu yeni bir metottur.2 Rusya Müslümanlarının 
önemli aydınlarından İsmail Bey sayesinde yenilik arayışları organize olmuş ve güçlü bir 

2 Ahmet Kanlıdere, XIX. Yüzyıl Türk Dünyası, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2013, s.35; Fahri 
Temizyürek, “Gaspıralı İsmail Bey’in Cedit Mektepleri Üzerine”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 
Cilt:11, Sayı:4, (2014), s.367 
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harekete dönüşmüştür. Gaspıralı’nın Tercüman gazetesi3 ve usul-ü cedit mektepleri bu yolda 
önemli bir basamak olmuştur. O, Müslüman mekteplerindeki geriliğe çözüm getirerek yeni 
metodu etkili bir şekilde empoze etmeye çalışmıştır.4 Bu bakımdan İsmail Bey’in Tercüman 
gazetesi ve usul-i cedid okulları ile yapmaya çalıştığı milliyetçilik ve yenileşme hareketleri daha 
çok Türk ve Müslüman dünyasını modern eğitim ve düşünce ile donatmak ve onlarda Türklük 
bilincini uyandırmak noktasındaydı.5 

Bir toplumun aydınlanmasında eğitimin önemi yadsınamaz. Osmanlı’da Meclis-i Umûr- Nafia 
(Yararlı İşler Meclisi) adlı bir istişare kurulunun verdiği bir raporda eğitimle ilgi şu sözler 
dikkat çekmektedir; “Bütün sanatlar ve hirfetler bilim ile meydana gelir. Dinsel bilgiler insanı 
ahirette kurtuluşa hazırlayan bilgiler olduğu halde, fenler insanoğlunun dünyadaki hayatının 
gelişmesine yarar. Cahil insanlar devletin ve yurtseverliğin ne olduğunu da bilmezler. Bir 
devlette bilimlerin ve ihtisaslaşmanın öteki bütün amaç ve özlemlerin başında geldiğine şüphe 
yoktur.”6  

2.USUL-Ü KADİM MEKTEPLERİ

XIX. yüzyılın sonlarına kadar Rusya Müslümanlarında ilköğretim geleneksek yöntemlerle,
şehirlerde medrese bünyesinde köylerde ise camilerin yanında bulunan mekteplerde 
yürütülüyordu. Sadece okuma-yazma ve ilmihal bilgisi öğretiliyor, Kur'an'dan bazı sûrelerin 
ezberletilmesiyle yetiniliyordu. Eğitimdeki bu kadimci yöntemler ideal ülküsünden yoksun 
çocukların yetişmesine sebep oluyordu.7 

Gerek Orta Asya’da gerekse Kazan, Kırım, İdil-Ural gibi Müslüman bölgelerdeki mektep-
medreseler geleneksel İslâmî eğitim sistemiyle ilerliyorlardı. Medreseler buralarda 1770’li 
yıllardan sonra kurulmaya başlandı. 1800’lü yıllara gelindiğinde buralardaki İslâmî eğitim 
kurumlarının sayısı zamanla epey artmıştır. 1880’li yıllarda İdil-Ural bölgesinde 200’ün 
üzerinde medresenin olduğu bilinmektedir. 1874’te çıkartılan bütün okulların Rusya Halk 
Eğitimi Bakanlığı’na bağlanması uygulaması gerçekleşme alanı bulamadı ve mektep ve 
medreseler sadece kâğıt üzerinde bakanlığa bağlı kaldılar, gerçekte ise başıboş bir şeklide 
çalıştıkları görülmüştür.8 

3 Bu gazetenin 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında Türk aydınları üzerinde büyük etkisi olmuştur. Bir 
bakıma öğreticilik ve yol göstericilik işlevi görmüştür. Detaylı bilgi için bkz. Mustafa Kafalı, “İsmail 
Gaspıralı’nın Yayımcılığı ve Gazeteciliği”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 337- 338, Mayıs-Haziran 1991, s. 302-
307. 
4 Kanlıdere, a.g.e, s.35; Ahmet Arslan, “Gaspıralı İsmail Bey’in Eğitim Reformu ve Usûl-i Cedîd Gaspıralı 
İsmail Bey’in Yaşam Öyküsü ve Türk Fikir Hayatına Etkileri”, GAU Sosyal ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 
Cilt:8, Sayı:1, (2016), s.13 
5 Serdar Sağlam, “İsmail Gaspıralı’da Millet ve Milliyetçilik”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve 
Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:8, Sayı:24, (2019), s.450 
6 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2003, s.181 
7 Taha Akyol, “Ceditçilik”, TDV İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1993, s.211 
8 Mustafa Ergün ve Barış Çiftçi, “Türk Dünyasının İlk Ortak Eğitim Reformu: Usul-ü Cedit 
Hareketi”, I.Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları 
Enstitüsü, (2006), s.4 
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XIX. yüzyıla kadar Müslüman mekteplerindeki eğitimin çağın çok gerisinde olduğu
kaynaklarda açıkça gösterilmiştir.9 Çocuklar, ana dilleri olan Türk dilinde değil, Arap dilinde 
eğitim görüyorlardı. Dört-beş yıllık bir eğitimden sonra öğrenciye okuduğundan farklı bir kitap 
gösterildiğinde okuyamıyordu. Hoca öğrencilere tek tek ders okutuyordu ki bu da büyük bir 
zaman kaybına yol açar. Derslere ağır konularla başlanıyor, sonra birden ayetlere geçiliyordu. 
Arap çocukları bu konuda zorlanmasa da Türk ve İranlı çocuklar için zor olmuştur. Bu yüzden 
çocukların dersten soğuduğu görülmüştür. Sınav ve değerlendirme sistemi olmadığından, 
öğrencilerin dersleri ne derece öğrendikleri anlaşılamıyordu.10 

Zamanın ihtiyacına cevap vermeyen bu mekteplere öğrenciler bulunduğu coğrafyanın iklim 
şartlarına göre beş-altı yaşından on-on iki yaşına kadar kabul edilirdi. Mektepler cuma ve 
bayram günleri hariç her gün açık olurdu. Genelde sabahtan ikindi vaktine kadar günde 
ortalama yedi-sekiz saat ders yapılırdı. Öğrenci mektebe ne vakit gelirse gelsin kabul 
ediliyordu. Standart bir öğretim müfredatı yoktu. Mektebin asıl amacı; çocuklara dinî bilgilerin 
yanı sıra Kurân-ı Kerim'i okutmayı öğretmekti. Çocuklar altı-yedi saat sınıf içinde bir ders ile 
meşgul olduğundan doğal olarak sıkılırlardı. Yapmış oldukları yaramazlıklar sonucunda da 
dayak ile uslandırılmaya çalışılıyorlardı. Mekteplerde ödüllendirme çok az görülmesine 
rağmen, cezalandırma her zaman var ve hazır vaziyetteydi.11 

Rusların bu okullara karşı kayıtsız ve ilgisiz görünen bir tavrı da vardı. Mektep ve medreselerde 
öğrenim gören talebelerin mevcut bilimsel gelişmelere ayak uyduramaması Rus idaresinin tabiî 
olarak işine geliyordu.  Rus yönetimi yeni okulların açılmasını ve gelişmesini önlemek 
amacıyla iki farklı yöntem izledi. Birincisi, kadimci ulemayı yani eski usulle eğitim 
taraftarlarını ceditçilere karşı kışkırttılar. İkinci olarak, Rus okullarının sayısı arttırılıp yerli 
öğrencilerin bu okullara girmesi teşvik edilmiştir. Neticede, önceleri usul-ü kadim geleneğiyle 
eğitim veren okullara kayıtsız yaklaşan Rus yönetimi ve Rus misyonerleri, usul-ü cedit 
okullarının gerek sayısı gerekse nitelik bakımından başarılı olması ve topluma mal olmaya 
başlamasıyla tedirgin olmuş ve Ceditçilik hareketini sıkı takibe alarak bazılarını kapatmıştır.12 

3.EĞİTİMDE USUL-Ü CEDİT (YENİ USÛL)

Gaspıralı, öncelikle Kırım’da yaşayan Türkleri ve Müslümanları bu geri kalmışlıktan kurtarmak 
için, ilkokullarda ve medreselerde uygulanan eski, zor ve yararsız öğretim yöntemlerini terk 
ederek yerine yeni ve çağdaş öğretim yöntemleri getirmek gerektiğine inanıyordu. İşte İsmail 

9 Bu gerilik, İsmail Gaspıralı’nın kaleme aldığı, Molla Abbas takma ismiyle Avrupa maceralarını anlattığı 
‘Frengistan Mektupları’ ve Sudan Mektupları’ adlı eserlerinde de açıkça görülür. Örneğin; “Frenk hüneri ve 
İslâm edebi (terbiyesi) bir yere (bir araya) gelir ise daha güzel olur idi.” diyerek şunu da eklemiştir; “Bizim 
ülkemizde bir kişinin yaşlanana kadar öğrendiği tüm bilgileri Avrupa ülkesinde bir çocuk henüz 10 yaşındayken 
bunların hepsini biliyor.” Detaylı bilgi için bkz. Yavuz Akpınar, İsmail Gaspıralı Seçilmiş Eserleri 1: Fikri 
Eserleri, Ötüken Yayınları, İstanbul 2005, s.278 
10 Kanlıdere, a.g.e, s.35; Arslan, a.g.m, s.13; Temizyürek, a.g.m, s.368-369; Sinem Küçükağaoğlu Tunç, “Usul-i 
Cedit Mektepler İçin Yazılan Ders Kitabı: “Okış Kitabı””, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt:6, 
Sayı:7, (2017), s.203 
11 Temizyürek, a.g.m, s.368-369 
12 İbrahim Koncak, “Ceditçilik Hareketi ve Türkistan-Osmanlı Devleti İlişkileri”, Çankırı Karatekin Üniversitesi 
Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, (2013), s.105-114 
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Bey’in çocukları kolay ve çabuk okutmak için bulduğu yöntemin adı “usul-ü cedit”tir. Bu 
kavram ile başta eğitim alanında yapılması istenen yeniliklerden bahsedilse de bunu sadece 
okuma-yazma alanına indirgemek doğru olmaz. Çünkü Gaspıralı’nın usul-ü cedit hareketi 
toplum hayatının ilerlemesi yolunda atılan büyük adımlardandır.13  

İsmail Gaspıralı’nın eğitimde yapmaya çalıştığı reform çabalarını onun Rusya’da yaşayan 
Müslüman Türk toplumunu cehaletten kurtarmak hedefi kapsamında ele almak gerekir. Çünkü 
o tarihlerde Müslüman Türk toplumu geleneksel medrese eğitimi ile tam bir karanlığa
gömülmüştü denilebilir. Bunun yanı sıra Rusya’daki Türkleri Ruslaştırmak ve 
Hristiyanlaştırmak için büyük çaba sarf eden ve Gaspıralı gibi aydınları bu yolda büyük engel 
kabul eden Nikolay İlminskiy gibi misyonerlerin faaliyetleri de İsmail Beyin’in bu yolda çaba 
sarf etmesindeki etkenlerden biridir. İlminskiy, 25 Mayıs 1876’da çeşitli işaretlerle 
hareketlenmiş Rus alfabesinin Müslüman Türklerin kullandığı ayrı lehçelere uygulanmasını 
teklif etmişti. Bununla da yetinmeyerek ortak bir Türk-Tatar dili yerine, her bir boy için boy 
şivesinin ana dil olarak kabul ettirilmesini ileri sürmekteydi. Bu amaçla Tatar ve Kazak 
aydınlarına tesir ederek onlara kendi boy dillerinde gramerler, alfabeler ve eserler 
yazdırtmıştı.14 Bu ve bunun gibi misyonerlik ve asimile etme çabaları da İsmail Bey’in 
çalışmalarına kamçı vuruyordu. Çünkü o, Rusya’daki Türklerin asimile olmasını istemiyordu.15 
Bu bağlamda Gaspıralı’nın eğitimde yaptığı reformları onun Rusya’da yaşayan Müslüman Türk 
toplumunu cehaletten kurtarmak hedefi bağlamında ele alınmalıdır. Çünkü o tarihlerde 
Müslüman Türk toplumu geleneksel medrese eğitimi ile tam bir karanlığa gömülmüştü. 

Usul-ü cedit denilen öğretim metodunun kuralları şunlardı: Mektebe öğrenci kabul edilmesi 
senede iki defa olup her zaman öğrenci kabul edilmeyecekti. Her çocuğa tek tek ders 
gösterilmeyip okul üç-dört sınıfa ayrılacak, öğrencilerin hepsine birden ders verilecekti. Okuma 
bilmeyen talebeye elifba birden gösterilmeyecek, önce kolay hecelerden başlanacaktı. Okuma-
yazma Türk dilinde olacaktı. Çocuklara vurmak, dövmek, bağırmak yerine okul çocuğa 
sevdirilmeye çalışılacaktı. Okuma-yazma öğrenen öğrenci, temel dinî bilgiler, hesap, güzel yazı 
ve kompozisyon derslerine başlayacaktı. Yılda bir kez büyük sınav yapılacak, bir yıllık ilerleme 
ölçülecekti.16  

İsmail Bey, işe Tercüman gazetesi vasıtasıyla fikirlerini halka aktarmakla başladı. 1884 yılında 
Bahçesaray’ın Kaytmaz Ağa mahallesinde harabe bir mektebi tamir ettirerek ilk usul-ü cedit 
okulunu açtı. Bu okullarda, kendi geliştirdiği “usul-i savtı” denilen yöntemle 40 günde Türkçe 
okuma-yazma öğretmeye başladı. Bekir Efendi adında bir kişiye Usul-ü savtiye metoduyla 
alfabe öğretiminin nasıl yapılacağını öğrettikten ve onu pedagojik eğitimin önemli özellikleri 

13 Arslan, a.g.m, s.10; Turgay Uzun, “İlk Türk Aydınlanma Hareketi: Ceditcilik ve İsmail Gaspıralı”, 
<http://www.ismailgaspirali.org/yazilar/tuzun.htm> (ET: 25.09.2020) 
14 A. Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, Enderun Yayınevi, İstanbul 1981, s.486; 
Mehmet Aça, “Misyoner-Şarkiyatçı Nikolay İvanoviç İl’minskiy’in Çarlık Rusya’sının Hristiyanlaştırma ve 
Ruslaştırma Politikalarındaki Yeri”, Yeni Türkiye-Türkçe Özel Sayısı-55, (2013), s.1472-1475 
15 Togan, a.g.e, s.486  
16 Kanlıdere, a.g.e, s.35 

http://www.ismailgaspirali.org/yazilar/tuzun.htm
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hakkında eğittikten sonra bu okulda öğretmen olarak görevlendirmiştir. “Hoca-i Sıbyan”17 adlı 
ders kitabını bizzat hazırlayarak okullara dağıtmıştır.18  

Bahçesaray'daki açılan bu mektepte öğretmenlik yapan Bekir Efendi'yi 1887’de Ryazan 
şehrindeki, Han Kerman beldesine göndererek İkinci Numûne Mektebin açmasını sağlayan 
İsmail Bey, Nijni Novgorod, Tambof ve Penza vilâyetlerindeki Türkler (Avrupa Rusya’sı veya 
İdil-Ural ve Batı Sibirya Türklüğü sahası) arasında yeni metotla eğitim ve öğretimin 
yaygınlaşmasını sağladı. Aynı zamanda usul-ü cedit okullarında çalışacak öğretmenleri 
yetiştirmek için Bahçesaray’da kurslar açmıştır. Türk dünyasından bu kurslara birçok genç 
katılmıştır. İlköğretim için özel eğitim almış öğretmenlerden istifade etti. 1893’te Orta Asya’ya 
giderek Semerkant’ta Orenburglu tüccar Abdülgani Bey’in evinde savtî metotla Türkçe 
öğretimi yapmak üzere Üçüncü Numune Mektebi de açmıştır.19 Bu hareket zaman içinde 
meyvesini vermeye başladı. 1904 yılına gelindiğinde Rusya’da 5 bin kadar usul-ü cedit 
mektebinin faaliyette olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda okula gitme yaşı geçmiş olanlar da 
unutulmamıştır. İsmail Bey, Bahçesaray’ın bir kahvehanesinde ‘akşam mektebi’ açarak kırk 
kadar işçi ve satıcıya kırk günde bu metodla okuma yazmayı öğreterek metodunun ne kadar işe 
yaradığını da başlangıçta ispatlamıştır.20 Kız çocukları da unutulmamış ve kızlara için okullar 
da açılmıştır.21 

Bu arada derslerin yanına fen bilimleri, matematik, tarih, coğrafya gibi derslerle Rusça dil 
dersini de koydular. Çünkü Rusça öğrenmek bulundukları bölgenin yerel dili olmasının yanı 
sıra dönemin kaynaklarını okuyabilmek, ufuklarını genişletmek ve Türkler hakkında yazılanları 
okuyup anlayabilmek için gerekli bir faaliyettir. Bu yüzden usul-ü cedit okullarını kurmaktaki 
temel kaygılarından biri de Müslüman çocukların Rus İmparatorluğu’nun tüm vatandaşları için 
bile hayati önemde olduğuna inanıldığı Rusça bilgileri edinebilecekleri bir yol yaratmaktı. Öte 
yandan Rusça eserler aracılığıyla Avrupa hayatı ve kültüründeki gelişmelerden haberdar 
olunabilirdi. Nitekim Rusçayı öğrenmek, Rusya Müslümanlarının uyanması ve ulusun aydınlık 

17 Usul-ü cedit metoduyla verilen eğitimde kullanılan Türkçe ders kitapları ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Selçuk 
Türkyılmaz, “Usul-i Cedit Türkçe Öğretim Kitapları ve İsmail Gaspıralı”, Modern Türklük Araştırmaları 
Dergisi, Cilt:11, Sayı:4, (2014), s.48-75 
18 Ali Rıza Saklı, “Gaspıralı İsmail Bey ve Kırım”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı:53, (2016), s.268; Temizyürek, 
a.g.m, s.371; Tunç, a.g.m, s.203-204; Saime Selenga Gökgöz, “İsmail Gaspıralı’nın “Medeniyet” ve “Millet” 
Fikri Üzerine Entelektüel Retoriği”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, (2005), s.30; Enes 
Erdim ve İrfan Kaya, “Eğitimde Bir Yenilik Arayışı Bağlamında “Ceditçilik” Hareketinin Arap Dil Öğretimine 
Yansımaları -Ahmed Hadi Maksudi Örneği-”, Turkish Studies, Cilt:31, Sayı:17, (2018), s.114; Sağlam, a.g.m, 
s.447; Barçınay Curayeva, “İsmail Gaspıralı ve Türkistan'da Ceditçi Hareketi”, Türkler Ansiklopesi, Yeni
Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 1097 
19 Peter B. Golden, Dünya Tarihinde Orta Asya, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2015, s.202; Temizyürek, a.g.m, 
s.371; Ergün ve Çiftçi, a.g.m, s.5
20 Nadir Devlet, Unutturulan Türkçü, İslamcı, Modernist İsmail Gaspıralı, Başlık Yayın Grubu, İstanbul 2011, 
s.53; Ravil Emirhanov, “İsmail Gaspıralı ve Tatar Toplumunda Yenileşme Hareketi (19. yy. sonu – 20. yy.
başı)”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:3, (2005), s.77; Ümmet Erkan, “Rusya’da 
Modernleşme Hareketleri, Rusya Müslümanları ve İsmail Gaspıralı”, Motif Akademi Halkbilim Dergisi, Cilt:12, 
Sayı:27, (2019), s.761 
21 Golden, a.g.e, s.202 
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bir geleceğe taşınmasının aracı idi.22 Bu konuda Rus yanlısı eğilimleri savunan ilk Kazak 
aydınlanmacılarından İbrahim Abay (Kunanbay)’a atıf yapılarak verilmiş olan onun şu sözleri 
bilimde ilerleyebilmek için Rusçanın önemine vurgu yapması açısından dikkat çeker; “Rusça 
gözlerimizi dünyaya açmamızı sağlayacaktır. Rus bilimi ve kültürü dünya hazineleri için 
önemli anahtarlardır.”23 

Usul-ü cedit hareketinin sınıflardaki öğrenci sayısına göre okulun açılma ve kapanma 
zamanlarının belirlenmesi, programdaki derslere göre öğretmen yetiştirilmesi, bu 
öğretmenlerin sadaka değil aylık alması gibi daha birçok olumlu yönleri vardı. Görünüş olarak 
da yeni okulun duvarlarında haritalar, bir kara tahta, öğretmen masası ve sandalyesi, çocukların 
sırası vardı. Halka şeklinde yer minderlerine oturma yoktu.24 Bu faaliyetin amacı çocuklara 
sadece harf öğretmek değildi. Aynı zamanda din derslerinde İslâm’ın esaslarını yerel dillerde 
okutup daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve mekteplere dünyevi dersler koymak gibi unsurlarla 
bütün öğretim sistemini değiştirerek eğitim alanında daha iyi hizmet verilmesini de 
amaçlamıştır.25 

Gaspıralı’nın geliştirmiş olduğu eğitim reformunun özünü şu ana ilkeler belirlemiştir; 

1) Mektep medreseden ayrılacaktı.

2) İlkokulun kendisine has öğretmenleri olacaktı.

3) Öğretmen sadaka değil, aylık alacaktı.

4) Okuma-yazma öğretimi, eskiden olduğu gibi usulsüz, yolsuz "heceleme" ile değil de yeni
elifba kitaplarında gösterilen "usul-ü savtiye" veya "usul-ü meddiye" ile başlayıp, kolayca 
yoluna devam edilecekti.  

5) Yalnız okumaya değil, aynı zamanda yazı öğretimine de ehemmiyet verilecekti.

6) Kız çocukları için de ayrıca ilkokullar olacaktı ve kızlara da yazı öğretilecekti.

7) Öğretim bir programa göre yapılacak, her yaşa göre ders kitapları kullanılacaktı.26

İsmail Gaspıralı’nın “Rehberi Muallim Ya Ki Muallimlere Yoldaş” adlı risalesinden yola 
çıkarak Usûl-ü Cedit’in eğitim anlayışı şu şekilde ifade edilebilir; 

1. Dini bilgiler öncelikli olmakla birlikte öğrenciye sağlam bir okuma yazma eğitimi
vermek ve günlük ihtiyacı olan bilgileri sunmak amaçlanır.

2. Bir öğretmene otuz veya kırktan fazla öğrenci verilmemelidir.

22 Adeeb Khalid, “Ceditçilik ve Orta Asya’daki Yeni Kimliklerin Ayrıntılarına Giriş”, Türkler, Yeni Türkiye 
Yayınları, C.18, Ankara 2002, s.1104; Kanlıdere, a.g.e, s.31

 

23 Svetlana Kovalskaya, “Kazakistan’da Ceditçilik”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, C.18, Ankara 2002, s.647 
24 Ergün ve Çiftçi, a.g.m, s.4-5; Akyol, a.g.m, s.211 
25 Emirhanov, a.g.m, s.77; Devlet, a.g.e, s.48-49 
26 Necip Hablemitoğlu, Gaspıralı İsmail, Birharf Yayınları, İstanbul 2006, s.79; Devlet, a.g.e, s.64 
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3. Sadece erkek çocukları değil, kız çocukları da eğitim ve öğretime kazandırılmalıdır.
Öğretimde önemli olan bireysel ilerleme değil grup olarak sınıf halinde ilerleme ve
başarıdır.

4. Bir günde en fazla, sabah üç saat, öğleden sonra iki saat olmak üzere toplam beş saat
ders yapılmalıdır.

5. Teneffüsler on dakika, öğle arası ise kırk beş dakika olacaktır.
6. Yaz aylarında okul ya kapatılmalı ya da dersler hafifletilerek işlenmelidir. Cuma günü

ve milli bayramlarda okul tatil olmalıdır.
7. Bir günde bir ders, en fazla bir saat veya kırk beş dakika görülmelidir. Aksi, öğrencide

bıkkınlığa yol açar.
8. Öğrenciyi dövülüp azarlanmamalıdır. Dersi öğretmek için ceza bir yöntem değildir.

Bunun yerine derse teşvik gerekir.
9. Her haftanın sonunda öğrencinin o haftaki başarı durumunu gösteren bir belge

verilmelidir.
10. Sınıflar büyük, temiz, ferah ve aydınlık olmalıdır. Kara tahta, sıra gibi eğitim

araçlarından yararlanılmalıdır.
11. Namaz sureleri haricinde ezbere yer verilmemeli, öğrencinin konuyu anlaması ve

anladığı konuyu aktarabilmesi üzerinde durulmalıdır.
12. Okuma ve yazma dersleri toplu olarak yapılmalıdır.
13. Temel eğitim için beş sene uzun bir süredir, iki sene kâfidir. Geriye kalan üç senede

çeşitli zanaatlar öğretilmelidir.
14. Bir konu tam olarak öğrenilmeden diğer konuya geçilmemelidir.
15. Eğitim bütün sınıflar ve öğrenciler için aynı anda başlayıp aynı anda bitmeli.
16. Her dersin sonunda değerlendirme sınavı olmalıdır.
17. Okuma yazma öğretildikten sonra, önce Türkçenin kuralları, sonra Rusça ve Arapçanın

kuralları öğretilmelidir.27

4.KADİMCİLERLE MÜCADELE

Cedidçiler bu mücadeleyi sürdürürken aynı zamanda eski usulü savunanlarla da (usul-ü 
kadimciler) mücadele ettiler.28 Usul-ü cedit hareketine özellikle ulema çok tepki gösterdi. 
Onlar, alfabe öğretiminin kolaylaştırılmasına karşılık, "çabuk öğrenilen çabuk unutulur” 
şeklinde düşünüyorlardı. Bu tepkilerin çoğu kez taassuptan kaynaklandığı aşikârdır. Yani 
kalıplaşmış düşüncelerden bir türlü çıkamıyorlardı. Buna karşılık Gaspıralı, okuyucusuna şöyle 
sesleniyordu: "Söyle bana kardeşim, haram bunun neresinde?" Bu da onun soydaşlarına sabırla 
ve ikna yoluyla yaklaştığını açıkça gösterir.29 Ceditçi taraf, kadimci ulema karşısında mektep-
medrese ıslahının ciddi birer savunucuları olmalarının yanı sıra İslâm hukuk sisteminde çağın 

27 İsmail Gaspıralı, Eğitim Yazıları, (Haz.: Yavuz Akpınar), Ötüken Neşriyat, İstanbul 2017, s.471-504; 
Temizyürek, a.g.m, 375-376 
28 Ergün ve Çiftçi, a.g.m, s.5 
29 Kanlıdere, a.g.e, s.36; Erkan, a.g.m, s.770; Ergün ve Çiftçi, a.g.m, s.7 
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şartlarına göre uyarlamalar yapılmasının da taraftarı olmuşlardır.30 Öyle ki İsmail Gaspıralı, 
medeni uyanışın önünde adeta bir engel olarak duran bağnazlaşmış ve yobazlaşmış ulemayı 
Tercüman’ın her nüshasında, ya da başmakaleleriyle, haberleriyle insafa davet ettiği ve 
eleştirdiği görülmüştür.31 

Kadimci olarak nitelendirilen bu kişiler medreselerin ıslahına oldukça karşı çıkmışlardır. Bu 
kesim, eski değerleri savunma ve koruma endişesiyle hareket eden kimselerdir. Onlar ıslah 
taraftarlarının gayretlerini, fikirlerini bir yozlaşma hareketi olarak görüyor ve endişeye 
kapılıyorlardı. Dini, mükemmel olarak tamamlanmış ilahî bir yol olarak görerek, ceditçilerin 
içtihat düşüncesinin İslam'ın temellerini yıkacağını düşünüyorlardı. Bu muhafazakâr kesim, 
özellikle kırsal alanlarda geniş bir halk desteğine sahipti. Kadimci- Ceditçi çekişmesinin 
temelinde işte bu fikir ayrılıkları yatmaktadır.32 

5.HAREKETİN YAYILMASI

Bu hareketin ünü Rusya’nın bütün Türk-Müslüman dünyasına ve bu çerçevede tüm Türk-
Müslüman dünyasına yayılmıştır. İsmail Gaspıralı’nın hız verdiği reform hareketi etkisini 
medreselerde açıkça hissettirmiştir.33 Hareket, XIX. yüzyılın son çeyreği içinde iyice gelişmiş, 
genişlemiş ve Türk dünyasının değişik köşelerine dağılma, dağıtılma yollarını aramıştır.34 

İsmail Bey, usul-ü cedit okullarını tanıtabilmek, yayabilmek için İdil-Ural bölgesine, 
Kafkasya’ya, Mısır’a, Türkistan’a, hatta Hindistan’a kadar gitmiş, gittiği yerlerde kimi zaman 
o bölgenin ileri gelenlerden destek almış, kimi zaman da sadece kendi imkânları ile yer ve
malzeme temin ederek okuma-yazma kursları açmıştır. Bu sayede metodunu uygulamalı olarak 
göstermiş ve bunun yayılmasını, kabul görmesini sağlamıştır.35 Aynı zamanda Kafkasya, 
Kazan ve Türkistan'ın uzak bölgelerinden bile usul-ü cedidi tanımak, öğrenmek ve ülkelerinde 
uygulamak üzere öğretmenler ve mollalar Bahçesaray’a gelmişlerdir.36 

Ceditçilik üzerine günümüzde yapılan araştırmalarda, bu metodla ve anlayışla hedeflenen 
amacın klasik medrese eğitimini tamamen ortadan kaldırmak ve Arapça yerine öğrencilere 
Türkçe ve Rusça öğretmek olduğu algısı hissedilmektedir. Böyle bir algının doğru olduğu 

30 Gökgöz, a.g.m, s.28 
31 Taybe Topsakal, “Rusya Türklerinin ve Müslümanlarının Milli ve Medeni Bilinçlenmelerinde Tercüman 
Gazetesinin Rolü” Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, (2018), s.402 
32 Golden, a.g.e, s203; Ahmet Kanlıdere, “XIX. ve XX. Yüzyıllarda Kazan Tatarları”, Türkler, Yeni Türkiye 
Yayınları, C.18, Ankara 2002, s.418-419 
33 Ravil, a.g.m, s.77-80; Koncak, a.g.m, s.105-114 
34 Nadir Devlet, “İsmail Gaspıralı ve Ruslarla Uzlaşma”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı:2, (1996), 
s.405; Uzun, <http://www.ismailgaspirali.org/yazilar/tuzun.htm> (ET: 25.09.2020); Devlet, a.g.e, s.48
35 Golden, a.g.e, s.202; Tunç, a.g.e, s.203; Emin Özdemir, “Ahmet Baytursunov’un Hayatı ve 20. Yüzyılın 
Başında Kazakistan’da Eğitim Faaliyetleri İçindeki Yeri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
Sayı:22, (2008), s.61-75; Kutluk Kağan Sümer, “Ağır Yükle Uzun Yol: Kırım’da Ceditçilikten Milli Harekete”, 
Düşünce Dünyasında Türkiz Siyaset ve Kültür Dergisi, Sayı:17, Ankara 2012, s.241; Erdim ve Kaya, a.g.m, 
s.114; Ergün ve Çiftçi, a.g.m, s.7-11
36 Akyol, a.g.e, s.211-212; Haluk Ölçekçi, “Gaspıralı İsmail'in Tercüman Gazetesi'ndeki İletişim Modeli ve Türk 
Dünyasında İşbirliğinin Geliştirilmesinde Medyanın Rolü”, Social Science Studies, Cilt:6, Sayı:1, (2018), s.229 

http://www.ismailgaspirali.org/yazilar/tuzun.htm
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söylenemez. Çünkü Gaspıralı ve onun bu hareketine destek verenler37, İslâmi ilimlerin ve 
Arapçanın bu yeni metodla daha kalıcı ve daha hızlı bir şekilde öğretilmesini amaçlamışlardı.38 
Bu durumu savunan en iyi söz Gaspıralı’nın şu sözleridir; “Talebe dinî eğitimini tam olarak 
öğrenmeli ve ondan sonra bugünkü dünyada ihtiyaç duyulan sanatları, dilleri ve bilgileri 
edinmelidir. Böyle bir hedefe ise, ancak, mevcut mektepleri ıslah ederek varılabilir.”39 İsmail 
Bey’in mühim katkılarının olduğu ceditçilik hareketi yalnızca yeni metodla eğitimin 
başlamasına katkıda bulunmamış, bunun yanı sıra yurtdışına öğrenci gönderilmesine de epey 
önem verilmiştir.40 

Rusya’daki Müslümanlar için “Başöğretmen” sıfatında olan Gaspıralı, Türk-Tatar birliğinin ve 
Müslüman hayat tarzına uygun bir modernleşmenin önemli savunucularından biri olmuştur. 
Müslüman okulları için miras bıraktığı önemli bir eğitim sistemi terimi olan usul-ü cedit, İsmail 
Bey’in bütün eğitim programlarında uygulanmaya başlandıktan sonraki süreçte onun ilk olarak 
Bahçesaray’da kurduğu model okulu, Rusya’daki bütün Müslümanlar üzerinde önemli bir 
etkiye sahip olmuştur. Öyle ki Rusya devrimi öncesindeki Rusya’da 5000’den fazla cedit 
okulunun bulunduğu söylenmektedir.41 Şunu da belirtmek gerekir ki Tatarların eğitime olan 
meyli, Rusları aşan okur-yazarlık oranına (%20,4) yansımaktaydı. Bu da onların azim 
gayretlerinin yadsınamaz derecede olduğunu gösterir.42 

Dilde, fikirde, işte birlik43 sloganıyla hareket eden İsmail Gaspıralı’nın başlattığı usul-ü cedit 
hareketi ile birçok Tatar okulunda İstanbul Türkçesinin kullanılması sağlanmıştır. Onun 
yaygınlaştırdığı milliyetçi fikirler, bu bölgelerdeki geleneksel nüfuzlarının tehdit altında 
olduğunu düşünen İslâmi tabakanın önde gelenlerini (kadimciler) rahatsız etmiştir. 
Kadimcilerin de etkisiyle Rusya makamları Cedidçilerin okullarını kapatmışlardır.44  

6.SONUÇ

Gaspıralı İsmail Bey, fikirleri ve faaliyetleriyle Türk dünyasında önemli izler bırakmış bir Türk 
aydınıdır. Onun Türk halklarını "dilde, fikirde ve işte" bütünleştirme amacını taşıyan 
çalışmaları, özellikle Tercüman gazetesi ve usul-ü cedit hareketi, başta Rusya'da yaşayan 
Müslüman ve Türk topluluklarının ulusal bilinçlerini kazanmasında, Türk milliyetçiliğinin 
gelişmesinde ve bu ülkede yaşayan halkların hak arama mücadelesinde önemli görevleri yerine 
getirmiştir. 

37 Tatar zenginlerinin rolü bu yolda önemli destek olmuştur. Detaylı bilgi için bkz. Devlet, a.g.e, s.55-63 
38 Cihan Çakmak, “İsmail Gaspıralı’nın Ceditçi Aydın Fatih Kerimî Üzerindeki Etkisi”, Modern Türklük 
Araştırmaları Dergisi, Cilt:11, Sayı:4, (2014), s.288-289, ss.286-292; Erdim ve Kaya, agm, s.115 
39 Erdim ve Kaya, a.g.m, s.115 
40 Curayeva, a.g.e, s. 1099, 
41 Golden, a.g.e, s.203; Kovalskaya, a.g.e, s. 646 
42 Golden, a.g.e, s.203 
43 Bu, İsmail Gaspıralı’nın Türkçülükteki şiarı (ülküsü)’dür. Bkz. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Milli 
Eğitim Basımevi, İstanbul 1976, s. 5 
44 Haluk Ölçekçi, “Rusya'daki Türklerin Milli Uyanışı ile Basının Ortaya Çıkışı Arasındaki İlişki”, Turan-Sam 
Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, Cilt:10, Sayı:37, (2018), s.77; Temizyürek, a.g.m, s.367; Kovalskaya, 
a.g.e, s.651 
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1914’e gelindiğinde, İsmail Gaspıralı’dan esinlenerek açılan usul-ü cedit okullarının sayısının, 
Rusya’da 5 bine ulaştığı görülmüştür. Geliştirdiği usul-ü savtiye (Fonetik Usul) adlı öğretim 
metodu, bizzat yazdığı ders kitapları, Bahçesaray’da kurduğu matbaasında bastığı kitaplar ve 
Rusya Müslümanlarına dönük yürüttüğü siyasi çalışmalar reform niteliğinde çalışmalardır. 
Gaspıralı İsmail Bey, yenileşme faaliyetlerini “Usul-ü Cedit” okulları ve Tercüman Gazetesi 
aracılığı ile fiilen ve kapsamlı bir program dâhilinde yürütmeye girişmiştir. 
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ABSTRACT 

Sudden Fiction is a literary genre written within a very short context that is created as a result 
of suddenness. Robert Coover’s “Sudden Story” is a short short story coined metafiction which 
is basically about how this short short is produced: it is about suddenness subject. Both its title 
and its literary type are similar.  A means of fictional creation is the author’s intention and the 
limited wording is his means of creativity of suddenness in this sudden story. The main two 
characters, the hero and the dragon in this sudden fiction, expose the creation of its suddenness. 
Having a fairy tale like beginning as “Once upon a time” in  this short short fiction causes the 
suspicion whether it is a prose sketch or a poetic structured short short story. All the 
explanations depict their suddenness in each line and underline their prose poetic format as well 
as hastiness. Therefore, every creativity of explanation is in sudden fictional writing: very short 
and readable in one sitting. As seen in Coover’s short short story, sudden fiction is briefer than 
conventional stories and creates curiosity. Moreover, its metafictional quality depicts that the 
writer focuses on its short short story quality through emphasizing its literary type via focusing 
on its sudden actions and behaviours. Therefore, its creative and unexpected quality both in its 
title and its whole textual format is a means to be a subject matter for metafiction.  

Key Words: Metafiction, Sudden Fiction, Suddenness, Prose Poem, Creativity in Shortness. 

 

METAFICTIONAL SUDDEN FICTIONAL STORY: ROBERT COOVER’S “SUDDEN 
STORY” 

This article focuses on the effectiveness of productivity in unexpectedness in sudden fictional 
literary works as portrayed in Robert Coover’s short short story, “Sudden Story.” Sudden stories 
are shorter than conventional stories that have special characteristics such as plot construction, 
specifics of characterization, and its well organized writing form. Moreover, a short story has 
the idea of tension in itself to create curiosity to attract the attention of the reading public. They 
mainly have the unity of settings of time, place and action as well. Such an organization implies 
the existence of a well prepared literary work shorter than the novella. On the contrary, a sudden 
fiction depicts a literary type written in its limited wording feature that portrays the depthness 
of the short short stories. If any word is taken out of the context, then its comprehensiveness is 
disrupted so that a word is a substantial element of unity in the short short story.  

As Robert Shapard defines, sudden fiction involves short short stories in limited wording: from 
one page to five pages. Shapard perseveres  short short story definition as  
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the name short short story may be relatively new, but its forms are as old as parable and 
fable, myth and exemplum. . . . . In fact, the modern short story was an adaptation  of 
many older story techniques, including those of short-short forms, to the overwhelming 
popularity of realism and its expansive embodiment: the novel…..  

It may well be that the new popularity of short-short story began in the spirit of experiment 
and wordplay in the 1960s with the works that are more often called fictions. (XIV) 

Robert Shapard explains about how short short stories became widespread in the world through 
many means of writings. They are substantially referred as the short short stories having 
“wordplays” within themselves. This implies that they quite often embody depths of meaning 
within themselves and have their limited wording so that whenever one of the word is omitted, 
then the unity of meanning shatters in the short stories.  

Sudden Fiction, the collection of short short stories, edited by Robert Shapard and James 
Thomas, has several suddenu fictional stories with the frontistory by Robert Coover’s sudden 
story iin this article. The tension what institutes suddenness reflects the hustling spirit in the 
daily lives of individuals. Such kind of hastiness indicates the occurence of sudden unexpected 
events that people become face to face in their lives. To illustrate, Shapard and Thomas reflect 
the existence of many short short stories in the aforementioned book about sudden short short 
stories. Substantially those stories pinpoint the characteristics of a social living that has  

highly compressed, highly charged, insidious, protean, sudden, alarming, tantalizing, 
these short shorts confer form on small corners of chaos, can do in a page what a novel 
does in two hundred. If they can stop time, and make it timeless, they are here for you, 
above all, as living voices. (XVI)  

These short shorts basically deal with the chaotic, compressed, and husty living and try to 
convert it into unending type. So the writers of these short-shorts become the “living voices” of 
the suddenness of the unexpected events. The table of contents of this sudden fictional book 
has several short-short stories kept in itself: Grace Paley’s “Mother,” Arturo Vivante’s “Can-
Can,” Donald Barthelme’s “The King of Jazz,” John Cheever’s “Reunion,” Bel Kaufman’s 
“Sunday in the Park”and Richard Blessing’s “Song on Rolay Street.” The collection of short-
short stories are abound in this mentioned book and  Robert Coover’s story, the target one in 
this article, highlights that the in its half-page indicates the rushness of time and reflects the 
abrupt and unimagined adventigious narration. Therefore, rat-race living is awaiting the 
newcomers to the hustiness of the centered living in cities as it is emphasized in Robert 
Coover’s target short short story in this article.  

Casual restlessness in this mentioned short-short story endorses the rise of new narrations 
signifying the hustiness in people’s daily lives. Hence, the whole unexpected emergence in this 
short short story entitles the story and, therefore, new narration’s appearance in the same 
manner implies that the story in itself forms its type of writing. Although it is well-known with 
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its short short story or sudden fictional writing genre, it is concurrently regarded with its 
metafictional quality.  

Metafiction substantially belongs to postmodern writing and this means that metafictional 
narration refers to modern works that have new forms of explanations. As Patricia Waugh 
defines in Metafiction: The Theory and Practice of Self Conscious Fiction (1984), metafictional 
literary studies are the ones that "explore a theory of writing fiction through the practice of 
writing fiction" (2). In this case, they are the literary products that mention about how fictional 
works have been written. Moreover, Patricia Waugh makes a good definition through 
underlining metafiction as "fictional writing which self-consciously and systematically draws 
attention to its status as an artifact in order to pose questions about the relationship between 
fiction and reality." Hence, fiction and reality are concurrently considered in the writing 
process.  

While coining Robert Coover’s “Sudden Story” in metafictional assessment, it is requisite to 
regard in what case it is metafictional. Suddenly occuring events in Coover’s explanation 
emphasize how that sudden fictional work is written: in a linear format of unexpectedness. 
Therefore, its style of writing puts forward why it is in metafictional format. Its suddenness 
entitles the short fictional story. Its emphasis on the unexpected hastiness of real life 
circumstances reflects the limited time for individuals to have any free-spare time in their lives. 
Therefore, the story implies that sudden activities in the story indicate its metafictional format. 
The hurriedness in the target story signs that each individual reads it in a very short process 
repetitively to understand comprehensively its hasty style of discourse.   

Following the metafictional remindings, it is requisite to state how Robert Coover’s “Sudden 
Story” has such kind of hastiness in itself. When the story begins as “Once upon a time, 
suddenly, while it still could, the story began,” (VII)  it just underlines the suspicion whether it 
is a fairy tale like beginning or it is a fictional discourse that is mixed with real life incidents. 
Then, Shapard goes on Coover’s frontistory and narrates it in half-page explanation: 

For the hero, setting forth, there was of course nothing sudden about it, neither about the 
setting forth. Which he’d spent his entire lifetime anticipating, nor about any conceivable 
endings, which seemed, like the horizon, to be always somewhere else. For the dragon, 
however, who was stupid, everything was sudden. He was suddenly hungry and then he 
was suddenly eating something. Always, it was like the first time. Then, all of a sudden, 
he’d remember having eaten something like that before: a certain familiar sourness . . . 
And, just as sudden, he’d forget. (VII) 

The whole narration underlines that this short short story begins like a fairy tale, and it is written 
as it is fictional in its exciting narrative formation. The main charters are introduced: one is the 
unnamed hero and the other one is the dragon. It is once again like a fairy tale in which 
everything is in suddenness although the writer does not accept the unexpected situation in the 
short short story. Accordingly, such an objection specifies that they are all accustomed to 
suddenness. The word “sudden” repeated several times in different forms as adjective, noun 
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and adverb. As Coover expresses in this sudden fictional “Sudden Story,” their entire lifetime 
is full of sudden expectations. Even the dragon above becomes suddenly hungry and finds 
anything to eat unexpectedly. This empasizes that the dragon is used to find and encounter 
everything in suddenness and hastiness. He forgets entirely what he did beforehand and imitates 
all the actions repetitively in every phase of his life.  

In addition to this restless narration, Coover continues his explanations about the unnamed hero:  

The hero, coming suddenly upon the dragon (he’d been trekking for years through 
enchanted forests, endless, deserts, cities carbonized by dragon breath, for him suddenly 
was not exactly the word), found himself envying, as he drew his sword (a possible ending 
had just loomed up before him, as through the horizon had, with the desperate illusion of 
suddenness, tipped), the dragon’s tenseless freedom. Freedom? The dragon might have 
asked, had he not been so stupid, chewing over meanwhile the sudden familiar sourness 
(a memory . . . ?) on his breath. From what? (Forgotten) (VII) 

After the second citation, Coover’s “Sudden Story” comes to the end. The hero, representing 
every individual in the target story goes hand in hand with the dragon unfortunately. The hero 
is the one who carries over responsibilities in working life and dragon is the one who orders 
things to be done with a sword in hand. Therefore, such an outlook indicates that there is the 
ongoing of materialist life in the world so that individuals are working to earn their life and 
there are the directors of the working environment all around. Correlating to the suddenness of 
the target short short story, both the ones working in the rat-race and the ones directing the rat-
race expect to have a freedom from the hasty process! Everyone requires for a forgotten case 
of restlessness! To sum up, when repetitively read to attain a comprehensive analysis, everyone 
becomes independent to go beneath the surface to find the reasons for a necessity of living in 
suddenness in which there happens to be the conflict between the hero and the dragon! 
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ÖZET 

Çağdaş felsefenin önemli isimlerinden olan Deleuze aynı zamanda sanat alanında da önemli 
eserler vermiş bir isimdir. Edebiyattan sinema ve resim alanına kadar pek alanda çığır açıcı 
fikirleriyle öncü bir isim olarak görülür. Özellikle edebiyat alanında Kafka, Artaud ve 
Melville’in yanı sıra Proust ismi de onun külliyatında kilit bir rol oynar. Minör edebiyat 
kavramsallaştırması bu bağlamda oldukça önemlidir. Minör edebiyat, minör bir dilin edebiyatı 
değil, daha ziyade, bir azınlığın majör bir dilde yaptığı edebiyattır. Ve Proust bu bağlamda 
oldukça önemli bir isimdir. Deleuze, Bellek ve zaman problemlerine olan yaklaşımı 
değerlendirirken Proustt’un düşüncelerinden istifade eder. aynı zamanda göstergebilimsel bir 
çözümleme onun Proust okumalarının merkezinde yer alır. Çünkü ona göre Proust’un yedi 
ciltlik eseri Kayıp Zamanın İzinde, felsefi düşünümlere yer açması bakımından da önemli bir 
eserdir. Proust, edebî olanı aşan ve zaman zaman felsefi dile yaklaşan üslubuyla, Deleuzecü 
anlamda mutlak bir farka işaret eder. Bu, şüphesiz daha önce vurguladığımız gibi edebiyatın 
minörleşmesidir. Burada dil, sadece edebiyatın içerisinde kalmaz, onu aşarak felsefî olan bir 
havzaya doğru ilerler. Burada dil bir farklılaşma potansiyelini içerecektir. Bir ve çok 
meselesinin de işin içerisine girdiği düşüldüğünde Proust metinleri zengin bir felsefi karnavala 
dönüşür. 

Anahtar Kelimeler: Fark, Dil, Göstergebilim, zaman, bellek 

 

ABSTRACT 

Deleuze, one of the important names of contemporary philosophy, is also a name who has given 
important works in the field of art. He appears as a pioneer with his pioneering ideas in fields 
ranging from literature to cinema and painting.In the field of literature, the name Proust plays 
an important role in the his corpus, along with Kafka, Artaud, and Melville.The concept of 
minor literature is very important in this context.Minor literature is not the literature of a minor 
language, but rather the literature made by a minority in native language.And Proust is a very 
important name in this context. Deleuze draws on Proustt's thoughts in evaluating his approach 
to memory and time problems. At the same time, a semiotic analysis is at the heart of the his 
Proust reading. Because, according to him, Proust's seven-volume work In Search of Lost Time 
is also an important work in terms of making room for philosophical ideas. Proust points to an 
absolute difference in the Deleuzian sense, with his style that transcends literature and 
approaches the philosophical language of the time. This is undoubtedly a minorization of 
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literature, as we have emphasized earlier. Here, the language does not only stay within the 
literature, but moves beyond it towards a philosophical basin. Here the language will contain a 
potential for differentiation. Considering that one and many issues are also involved, the 
Proust's texts turn into a rich philosophical carnival. 

Keywords: Difference, Language, Semiotics, time, memory 
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ÖZET 

21. yüzyıl küresel bilgi çağında ortaya çıkan siber alan ve siber araçların, ulus devlet yapısı ve 
sınırlarının değişimindeki rolü bu çalışmanın içeriğidir. Ukrayna Halk Cumhuriyeti ile Rusya 
Federasyonu arasındaki siyasal gerilimlerin devamı olarak, Ukrayna’daki toplumsal hareketlere 
etkisi ve Ukrayna sınırları dahilinde bulunan Özerk Kırım Cumhuriyeti’nin kendi yasal 
statüsünde değişikliğini sağlamada siber araçların rolü önemlidir. İlk olarak, 2013 yılında 
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de başlayan toplumsal protestolar ve eylemler krizi, ardından 
Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde başlayan siyasal –toplumsal  protestolar ve iç 
ayaklanmalar, Rusya ve Ukrayna arasındaki yeni çatışma alanlarıdır.  2014 yılındaki Ukrayna 
merkezli siyasal-toplumsal  krizin, siber alana yansımaları Uluslararası İlişkilerin  çalışma 
alanındadır. Bu nedenle, siber araçların  toplumsal hareketlere etkisini analiz eden bu makale, 
Özerk Kırım Cumhuriyeti  krizi ile  ortaya çıkan siber gerilimlere odaklanmıştır. Bu etki üç ana 
bölümde incelenmiştir : siber alanda yer alan sosyal medya araçlarının Rusya-Ukrayna 
ilişkilerinin siyasal gerilimine etkisi, Kırım bölgesindeki hareketlilik ve Özerk Kırım 
Cumhuriyetindeki  toplumsal  hareketlerin, küresel bilgi çağında hegemonik ‘ulusal kimlik’ 
oluşturma konularıdır. Makale, danışmanlığını yaptığım yayınlanmamış yüksek lisans tezi 
temelinde, uluslararası akademik makalelerle uluslararası örgütlerin hazırlamış olduğu bilimsel 
raporlarla derlenmesi ile özgün bir bilimsel çalışmadır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Hareketler, Ukrayna krizi,  Özerk Kırım Cumhuriyeti, Siber 
Alan. 

  

ABSTRACT  

The role of Cyberspace and cyber tools emerging in the Global Information Age in changing 
nation-state structure and boundaries is the content of this article. Between Ukranian and Russia  
as a continuation of political tensions, its impact on social movements in Ukraine and the role 
of cyber tools in ensuring the change in its own legal status of the Autonomous Republic of 
Crimea - located within the borders of Ukraine -  are important . First, the crisis of social protests 
and actions that began in the Ukrainian capital Kiev in 2013, followed by political –social 
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protests and internal riots that began in the Ukrainian Autonomous Republic of Crimea, are new 
areas of conflict between Russia and Ukraine. The reflections of the Ukraine-based political-
social crisis in 2014 on cyberspace are in the field of study of International Relations. Therefore, 
this article, which analyzes the impact of cyber tools on social movements, focused on the cyber 
tensions that arose with the crisis of the Autonomous Republic of Crimea. This effect is 
investigated in three main section : social media tools in cyberspace, the Russia-Ukraine 
political relations the effect on voltage, mobility and social movements in the Crimean region 
of the Autonomous Republic of Crimea. And in the Information Age a ‘new period’ for creating 
a  global hegemonic ‘national identity’ by the way.. The article is an original scientific work 
based on an unpublished master's thesis that I have consulted, compiled with international 
academic articles. 

Keywords: Social Movement, Euromaidan, Autonomous Republic of Crimea, CyberSpace. 
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AVUSTURYA VERASET SAVAŞLARI (1740-1748) SIRASINDA OSMANLI 
İMPARATORLUĞU’NUN İZLEDİĞİ POLİTİKA 
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ÖZET 

Kutsal Roma Cermen İmparatoru VI. Charles’ın (1685-1740) bir erkek varisi yoktu. Bu nedenle 
VI. Charles veraset hakkını kızı Maria Theresa’ya aktarmak için “Faydacı Müeyyide”yi 
(Pragmatic Sanction) devreye soktu ve Avrupa’nın başlıca devletlerine (Britanya, Hollanda, 
Fransa, İspanya, Lehistan, Prusya vd.) bunu kabul ettirdi. Lakin müteveffa İmparator I. 
Joseph’in (1678-1711) kızlarıyla evli olan Bavyera Elektörü Charles Albert ve Saksonya 
Elektörü III. August taht üzerindeki haklarını korumaktaydılar. Bavyera Elektörü Charles 
Albert imparatorluğun kendi hakkı olduğunu ve Maria Theresa’nın mutad veraset uygulamaları 
içerisinde miras hakkı olmadığını dile getirerek karşı çıkmıştı. İmparator VI. Charles, Saksonya 
Elektörü III. August’un Lehistan Veraset Savaşları (1733-1738) sırasında Leh tahtına 
çıkmasına destek vermiş ve bunun karşılığında August’un imparatorluk tacından feragat 
etmesini sağlamıştı. Bavyera Elektörü ise Faydacı Müeyyide’yi kabul etmeyerek imparatorluk 
iddiasını sürdürmüştü. Bavyera iddiasına Fansa, İspanya, Prusya ve Wittelsbach 
Hanedanlığı’nın diğer üyeleri (Köln, Pfalz/Platine, Trier, Cologne elektörlükleri) destek 
verirken Britanya, Hollanda ve Saksonya Elektörlüğü ise Maria Theresa’ya destek vermişti. 
Böylece iki tarafın cephe hattı oluşmuş ve Avusturya Veraset Savaşları (1740-1748) başlamıştı.  

Osmanlı İmparatorluğu önceleri veraset savaşlarının bir parçası olmamıştı. Fransa, Osmanlı 
İmparatorluğunu oluşturduğu müttefik bloğunda yer alması için ikna etmeye çalışmış ancak bu 
çalışmalar sonuçsuz kalmıştı. Öte yandan Osmanlı İmparatorluğu tarihinde ilk kez tavassut 
(arabuluculuk) girişiminde bulunarak, veraset krizinin çözümüne katkı sunmak istemişti. 
Babıâli’nin hamlesi değişen ve dönüşen imparatorluğun bürokratik yapısı içerisinde, 
diplomasinin önemli bir araç haline geldiğini göstermişti. Ama bu diplomatik girişimin 
istenileni vermemesi ve veraset savaşlarının Akdeniz’e sıçramasıyla Babıâli, imparatorluk 
sekreteryası görevi gören Mainz Elektörlüğü’nde bulunan elçilere Osmanlı karasularında 
savaşların cereyan etmemesi için bir “nota” vermişti. Nihayetinde veraset savaşlarının son 
bulması ve Aix la Chapelle Antlaşması (1748) ile tahta cülus eden Maria Theresa ve eşi Franz 
Stephan’ı tebrik etmek maksadıyla Babıâli, Mustafa Hatti Efendi’yi Viyana’ya elçi olarak 
göndermişti.  

Anahtar Kelimeler: Avusturya Veraset Savaşları, Müttefiklik Teklifi, Tavassut, Akdeniz, Elçi. 
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ABSTRACT 

Holy Roman Emperor VI. Charles (1685-1740) did not have a male successor. Therefore VI. 
Charles issued the Pragmatic Sanction in order to transfer his right of succession to his daughter 
Maria Theresa and imposed it on the major states of Europe (Britain, Holland, France, Spain, 
Poland, Prussia, etc.). But the Bavarian Elector Charles Albert, who was married to the 
daughters of the deceased Emperor Joseph I (1678-1711), and the Elector of Saxony III. August 
had a claim on the throne. The Bavarian Elector Charles Albert objected, pretending the throne 
and claimed that Maria Theresa could not pretend the throne due to usual succession practices. 
Emperor VI. Charles supported August's, who was the Elector of Saxony III, ascension to the 
Polish throne during the Wars of the Polish Succession (1733-1738) and, in return, he had 
August abdicate from the imperial crown. On the other hand, The Bavarian Elector did not 
accept the Pragmatic Sanction and continued his claim on the empire. While France, Spain, 
Prussia and other members of the Wittelsbach Dynasty (Cologne, Pfalz / Platine, Trier, Cologne 
electors) supported the Bavarian claim, Britain, Netherlands and Saxony Elector supported 
Maria Theresa. Thus, the front lines of the two sides were formed and the War of the Austrian 
Succession (1740-1748) began. 

In the beginning The Ottoman Empire had not been a part of succession wars. France tried to 
persuade the Ottoman Empire to take part in the ally bloc, but these efforts were inconclusive. 
On the other hand, for the first time in the history of the Ottoman Empire, the Empire wanted 
to contribute to the solution of the succession crisis by attempting to mediate. The Sublime 
Porte's move had shown that diplomacy has become an important tool within the bureaucratic 
structure of the changing and transforming empire. However, as this diplomatic initiative did 
not give what was desired and the wars of succession spread to the Mediterranean, the Sublime 
Porte send a diplomatic “note" to the envoys in the Mainz Office, which served as the imperial 
secretariat, to prevent wars from taking place in Ottoman territorial waters. Eventually, Sublime 
Porte sent Mustafa Hatti Efendi to Vienna as ambassador in order to congratulate Maria Theresa 
and her husband Franz Stephan who came to the throne with the Treaty of Aix la Chapelle 
(1748) in conjunction with the end of the wars of succession,   

Keywords: The Wars of the Austrian Succession, Alliance Proposal, Mediation, 
Mediterranean, Envoy. 
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AVUSTURYA VERASET SAVAŞLARI (1740-1748) SIRASINDA 
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN İZLEDİĞİ POLİTİKA 

VI. CHARLES’IN PRAGMATİC SANCTİON GİRİŞİMLERİ

Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun Habsburg şubeleri olan Avusturya ve İspanya, 
Avrupa’nın önde gelen güçlü devletleriydi. Lakin İspanya Kralı II. Carlos’un (1661-1700) bir 
erkek mirasçısı olmadığından İspanya Veraset Savaşları (1700-1714) patlak vermişti. Böylece 
İspanyol Habsburglar yerine Bourbonlar geçerek İspanya’daki Habsburg monarşisi son 
bulmuştu.1 Kutsal Roma Cermen İmparatoru VI. Charles, İspanya’daki sürecin imparatorlukta 
da yaşanmaması için bir dizi önlem almıştı. Bu önlemlerin alınmasındaki temel gerekçe, 
İspanya Veraset Savaşları sırasında vefat eden İmparator I. Leopold’un (1640-1705) yerine 
geçen I. Joseph’in (1678-1711) beklenmedik ölümüydü. Joseph’in bir erkek varisi 
olmadığından yerine imparatorluğun başına kardeşi Charles geçmişti. VI. Charles hanedanlığın 
geleceğiyle ilgili bazı tasavvurları hayata geçirmek istiyordu, çünkü VI. Charles’ın bir erkek 
varisi olmaması, Habsburglar’ın imparatorluk üzerindeki egemenliğini tehlikeye sokmuştu. 
Charles veraset uygulamaları üzerinde değişikliğe gitmek için öncelikle müteveffa kardeşi I. 
Joseph’in kızları Maria Amalia ve Maria Josepha’nın imparatorluk üzerindeki haklarından 
feragatlerini sağlamıştı. Böylece Bavyera Elektörü Charles Albert’ın Maria Amalia’dan ve 
Saksonya Elektörü III. August’un Maria Josepha’dan doğacak olan haklarını geçersiz kılmıştı.∗ 

1713’tarihinde VI. Charles, Faydacı Müeyyide’yi∗ (Pragmatic Sanction) devreye sokarak 
veraset uygulamaları üzerindeki değişikliği gerçekleştirmiş ve kızı Maria Theresa’yı (1717-
1780) kendisine varis göstermişti.2 VI. Charles, Kutsal Roma Cermen İmparatoru V. Charles 
(1500-1558) dönemini andıran geniş topraklara sahip olması,3 Kıta Avrupası’nda büyük bir 

1 Memoirs of The King of Spain of The House of Buorbon, From The Accession of Philip V. To Death of 
Charles III. 1700-1788, Vol. I, ed., William Coxe, Printed For: Longman, Hurts, Rees, Orme, Brown, Paternoster-
Row, London, 1813, s. 87. 
∗ İmparator VI. Charles’ın yapmış olduğu uygulamaya örnek olarak İspanya Kralı VI. Felipe (1605-1665) kızları 
Margaret Theresa’nın I. Lepold’la ve Maria Theresa’nın XIV. Louis’le olan evliliklerinin İspanya Krallığı 
üzerinde hak doğurmaması için aynı prosedürü uygulanmıştı. Aslında IV. Felipe’nin oğlu II. Carlos’un hayatta 
olması ve bir erkek varise sahip olduğu düşünüldüğünde alışılmadık bir gelişme olarak görülebilir. Oysaki II. 
Carlos hastalıklı bir bedene sahip olması onun bir erkek varisi olamayacağı şüphelerine de beraberinde getirmişti. 
İspanya Veraset Savaşları’da bunu doğrulayan bir gelişmeydi. Jack L. Schwartzwald, The Rise Of The Nation-
State in Europe, Absolutism, Enlightenment and Revolution, 1603-1815, Mc Farlandand Company, Inc., 
Publishers Jefferson, Nort Carolina, 2017, s. 49. 
∗Almanca “Pragmatische Sanktion” tabirinin yerine İngiliz literatüründe yer alan “Pragmatic Sanction” tabirin 
kullanımı tercih edilmiştir.  
2 Barbara Stollberg-Rilinger, Kutsal Roma İmparatorluğu, Çev. Mete Tunçay, Vakıfbank Kültür Yayınları, 
İstanbul, 1. Baskı, Haziran 2020, s.  159. 
3 İspanya Veraset Savaşı’ndan en kârlı çıkan devletin Avusturya olduğunu açık bir şekilde aşikârdı. Özellikle 1683-
1720 yılları arasında Kutsal Roma İmparatorları: I. Leopold, I. Joseph ve VI. Charles kompozit bir devletin 
yöneticileri olarak toprak gücündeki çarpıcı bir artıştan yararlanarak, Avrupa coğrafyasında caydırıcı bir güç haline 
gelmişlerdi. Habsburglar: İtalya’da, Napoli, Sicilya, Mantua, Milan, Balkanlar'da; Macaristan, Transilvanya, 
Küçük Wallachia, Sırbistan'ın çoğunu ve Flander’i topraklarına katmıştı. Bu genişleme askeri güçte ve itibarda 
büyümesi onun emperyal otorite ve gücünü kullanmadaki kararlılığıydı. 1725'te Lahey'deki Wittelsbach Elçisi 
Jacobvan Gansinot: “Kutsal Roma İmparatorluğu'nun kuruluşundan bu yana VI. Charles’ın en güçlü imparator 
olduğunu yazmıştı.” Bunu söylemekte haksız değildi, çünkü imparatorluk sınırları Avrupa’nın geneline yayılmış 
bir durumdaydı. Kendisine bağlı haraçgüzar yani vassalı olan devletleri de hesaba katmak lazımdı. Tabi ki bu 
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rahatsızlığa sebep olmuştu. Bu nedenle Charles’ın veraset girişiminin kabul görmesi için 
vermesi gereken tavizler olduğunun farkındaydı. İngiltere Kralı ve Hannover Elektörü I. 
George, müeyyideyi kabul etmek için İngiltere Kralı olarak tanınması ve Trieste Limanı’nda 
kurulan Ostend Şirketi’ni kapatılması halinde kabul edeceğini söylemişti. Charles, I. George’la 
Viyana Antlaşması’nı (1731) imzalayarak uzlaşma sağlamıştı.4 Hollanda Genel Valisi 
(Stadtholder) ise İspanya Veraset Savaşları sonunda Flander’in (İspanyol Hollandası/Belçika) 
Habsburglar’ın eline geçmesiyle oluşan tampon sorununu Bariyer Antlaşması (15 Mart 1715) 
ile aştığından, Bourbonlar’a karşı Habsburglar’ın dostluğundan başka bir beklentisi yoktu.5 VI. 
Charles için Bourbon Hanedanlığı’nın iki şubesi olan Fransa ve İspanya en zorlu taraflardı. 
Ama 1725’de iki Bourbon monarşisi arasında evlilik anlaşmazlığı çıkmıştı. Fransa Kral Naibi 
Orleans Dükü’nün ölmesiyle yerine kral naibi olarak gelen Bourbon Dükü Louis Henri, XV. 
Louis’in çocuk doğuracak yaşta bir gelinle evlenmesi gerektiği fikrini savunmuştu. Bu fikrin 
Versay’da destek bulması sonucu XV. Louis kuzeniyle evlenmekten vazgeçmişti. Bunu fırsat 
bilen VI. Charles, Habsburg ve İspanyol Bourbon monarşisi arasında bir evlilik bağı kurarak 
yakınlaşmasını sağlamıştı.6 Bu yakınlaşma İspanya Kraliçesi Elizabeth Farnese’nin mirasçısı 
olan Don Carlos’un Parma ve Piacenza dukalıkları ile Toskana Grandukalığı’ndaki haklarının 
tanınmasıyla, İspanya müeyyideyi (1731) kabul etmişti. Fransa ise hiçbir şekilde müeyyideyi 
kabul etmemişti. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun vassalı olan Prusya Krallığı 
müeyyideyi kabul ederken Wittelsbach Hanedanlığı’ndan Bavyera, Trier, Köln ve Platine/Pfalz 
elektörlükleri kabul etmemişti. Hanedan liderliğini üstelenen Bavyera Elektörü Charles Albert 
imparatorluk mirasçısı olarak kendini göstermişti. VI. Charles, Saksonya Elektörü III. 
August’un Lehistan Veraset Savaşları (1733-1738) sırasında Leh tahtına çıkmasını 
desteklediğinden August, müeyyideyi kabul etmişti. Ayrıca VI. Charles, Lehistan Veraset 
Savaşları sonucunda imzalanan Viyana Antlaşması (1738) ile Fransa’ya Lorrain Dukalığı’nı 
vererek müeyyideyi kabul etmesini sağlamıştı.7  

AVUSTURYA VERASET SAVAŞLARI (1740-1748) 

Kutsal Roma Cermen İmparatoru VI. Charles’ın (1740) ölmesiyle veraset savaşları Prusya 
Krallığı’nın meydan okumasıyla başlamıştı. VI. Charles’ın Pragmatic Sanction girişimleri 
ölümüyle geçerliliğini kaybetmişti. Prusya/Brandenburg Elektörlüğü, Otuz Yıl Savaşları’ndan 
(1618-1648) beri askeri kapasitesinin hem nicelik hem de nitelik olarak belirli bir seviyeye 
getirmişti.  1701’de İmparator I. Leopold tarafından Könisberg’te krallık unvanını alması ve 

toprakları başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere İspanya Krallığı ile yaptığı savaşlarda kazanarak sınırlarını 
genişletmişti.  Jeremy Black, Kings, Nobles and Commoners: States and Societies in Early Modern Europe: A 
Revisionist History, I. B. Tauris, 2004, s. 66. 
4 Torsten Riotte, “Britain and Hannover”, ed., Peter H. Wilson, A Company to Eighteenth Century Europe, 
Blackwell Publishing Ltd, First Published, Oxford, 2008, s. 363. 
5 C. A. Macartney, “The Habsburg Dominions”, ed., J. O. Lindsay, The Old Regime (1713-63), Vol. VII, 
Cambridge At The University Press, London, 1966, s. 391. 
6 Memoirs of Elizabeth Farnesio, The Present Queen Dowager of Spain, Translated from a Spanish Manuscript, 
Printedby T. Gardner, London, 1746, s. 59; Jeremy Black, From Louis XIV to Napoleon, The Fate of a Great 
Power, UCL Press, United Kingdoom and United State, First Published, 1999, s. 75. 
7 BOA, AE. I. Mahmud, nr. 89/6056; Macartney, “The Habsburg Dominions”, s. 397; Black, From Louis XIV to 
Napoleon, s. 77.  
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güçlü bir yapıya sahip olması onu diğer elektörlüklerden üstün kılmıştı. Prusya 1740 yılına 
geldiğinde Büyük Friederich liderliğinde mevcut konumunu güçlendirmek ve topraklarını 
genişletmek için Silezya’nın verimli topraklarını ve Protestan nüfusunu imparatorluktan 
koparmayı hedefine koymuştu.8 Friedrich’in Silezya işgali diğer devletlerinde savaşmaları için 
gerekli ortamı oluşturmuştu. Prusya, Fransa ve Wittelsbach Hanedanlığı’nın üyeleri Bavyera 
Elektörü’nü desteklerken İngiltere, Hollanda ve Saksonya Maria Theresa’yı destekliyordu. 
Maria Theresa’nın askeri birlikleri Friedrich’in askeri gücüne karşı yeterli savunmayı 
gösteremediğinden Silezya’yı (1741) Prusya’ya bırakmıştı.9 Maria Theresa ve destekçileri 
Fransa, İspanya, Prusya ve Bavyera’nın saldırılarını püskürtmede baskın olamıyorlardı. Fransa, 
Breslau Antlaşması (1741) ile Prusya’yı müttefiki yapmıştı.10 Bavyeralı Charles Albert ise 
Maria Thresa’ya karşı güçlü göründüğü bir anda Franfurt am Main’de elektörlerin desteğini 
alarak imparator (1742) olmuştu. İngiltere Kralı I. George dahi Hannover Elektörlüğü’ne karşı 
bir saldırı olmaması için imparatorluk diyetinde oy vermişti. Bavyera Elektörü Charles Albert, 
İmparator VII. Charles olarak Maria Theresa’ya karşı mücadeleye devam ediyordu. Diğer 
taraftan Fransa Başvekili Kardinal Fleury’nin (1743) ölmesiyle, XV. Louis idareyi kendi eline 
alarak yeni bir dış politika belirlemişti. İngiltere’yi pasifize etmek için 1743’te “Family 
Compact” Antlaşması’nı (Fransa-İspanya) tekrar aktive etmesiyle, İspanya’nın 1739’dan beri 
savaş halinde olduğu İngiltere ile savaş süreci uzamıştı.11 XV. Louis, V. Felipe’nin İspanya 
Veraset Savaşları sırasında kaybettiği Cebelitarık, Minorka, Parma, Piacenza ve Lombardiya’yı 
alma sözü vererek cephe savaşa çekmişti.12 Büyük Friedrich ise Maria Theresa’nın Silezya’yı 
tekrardan ele geçirme düşüncesini sezmesine karşılık tekrar saldırıya geçerek birinci Dresden 
ve (1744) ikincisini Dresden  (1745) antlaşmalarını yaparak Silezya’yı mülkü yapmıştı.13 
Bavyeralı Charles her ne kadar imparator olarak kabul edilse de imparatorluk güçlerinin büyük 
çoğunluğunun Maria Theresa’yı desteklediğinin bilincindeydi. Ama veraset savaşlarının kaderi 
İmparator VII. Charles’ın beklenmedik ölümüyle değişmişti. VII. Charles’ın ölmesi Fransa, 
İspanya, Prusya ve Wittelsbach Hanedanlığı’nın diğer üyelerinin savaşmasını anlamsız kılmıştı. 
Frankfurt am Main’da toplanan imparatorluk diyeti Maria Theresa’nın eşi Franz Stephan’ın 
imparator olması için yapılan oylamada Prusya ve Pfalz dışındaki diğer üyelerce kabul 
edilmişti.14 Maria Theresa’nın imparatorluk için verdiği savaş Aix La Chapelle Antlaşması 
(1748) ile resmiyete kavuşmuştu. Bu antlaşmayla Prusya’ya Silezya; İspanya’ya Parma 

8 Mary Lindemann, Liaisons dangereuses, Sex, Law, and Diplomacy in the Age of Frederick The Great, The 
Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2006, s. 80.

 

9 BOA, AE. I. Mahmud, nr. 158/11908. 
10 Jeremy Black, Eighteenth Century Europe 1700-1789, Macmilan Education, Fisrt Published, New York, 1990, 
s. 290-91.
11 Michael Rapport, “France”, ed., Peter H. Wilson, A Company to Eighteenth Century Europe, Blackwell 
Publishing, 2008, s. 344. 
12 Mark A. Thomson, “The War Of The Austrian Succession”, ed., J. O. Lindsay, The Old Regime, 1713-63, Vol. 
VII, Cambridge At The University Press, London, 1966, s. 429. 
13 Peter H. Wilson, “The Empire Austuria and Prusia” ed., Peter H. Wilson, A Company to Eighteenth Century 
Europe, Blackwell Publishing Ltd, First Published, Oxford, 2008, s. 269; Christopher Duffy, Frederick The Great 
A Military Life, Routledge and Kegan Paul Publication, London, First Published, 1985, s. 56; 
14 BOA, AE. I. Mahmud, nr. 212/16698; BOA, C.HR. nr. 35/1722. 
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Piacenza ve Guastalla’yı alırken Fransa denizaşırı sömürgelerini korumak için Flander’i tahliye 
etmesi gerekmişti. 15 

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN AVUSTURYA VERSAET SAVAŞLARI’NDA 
İZLEDİĞİ POLİTİKA 

Avusturya Veraset Savaşları’na gelinen süreci ele aldığımız bölümlerde VI. Charles’ın 
Pragmatic Sanction girişimlerine ve Kıta Avrupası’nda cereyan eden veraset savaşları hakkında 
genel bir bilgi verdikten sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun izlediği politikaya değineceğiz. 
Osmanlı İmparatorluğu, Rusya ve Avusturya’ya karşı verdiği savaşlardan sonra imzaladığı 
Belgrad Antlaşması (1739) ile prestij kazanmıştı. Babıâli müteveffa VI. Charles’ın yerine 
mirasçısı olarak Maria Theresa’nın çıkmasından sonra ortaya çıkan olaylara müdahil olmayarak 
olayları sadece yakından takip etmekle yetinmişti.16 Maria Theresa ise Babıâli’nin dostluğunu 
kazanmak ve tarafsız kalmasını sağlamak için Büyükelçi olarak Olfend Kontu Forekçiyo’yu 
göndermekle beraber kocası Franz Stephan’ın Frankfurt am Main’da imparatorluk tacını 
giydiğini belirten mektuplar yollayarak meşruiyetini bildiriyordu:17 “Nehr-i Menos (Main) 
kenarında vaki Frankfurt nâm şehirde elektörlerin hüsn-i irâdetleriyle ve hâtem-i zerrin tabir 
olunur kanunnâmenin kaidesi üzre mübarek Devlet-i Roma'nın tahtına şer‘an mürtefi ve şehr-
i mezbûra azîm âlây ve şenlikler ile girip mutâd olan dîvân-ı merasimi edâdan sonra 
Oktobrus'un dördüncü günü küberâ ve ayân-ı devletin azîm izdihamında tâc-ı imparatoriyle 
mütevvec olduğumuz.”18 Maria Theresa’nın girişimlerinin temelinde Osmanlı 
İmparatorluğu’nun savaşa dâhil olması halinde Macaristan’ı ve diğer topraklarını savunacak 
yeterli askeri kuvvete sahip olmamasıydı, çünkü Fransa, İspanya, Prusya ve Bavyera’nın 

15 Macartney, “The Habsburg Dominions”, s. 410.

 

16 Taraf-ı hümâyûn-ı hazret-i cihândârîden sâbıka mevkufâtî olup, Nemçe Devletü’ne nişancılık rütbe-i 
sâmiyesiyle elçi tayin buyurılan Hattî Mustafa Efendi kullarınun takrîridür: “Bin yüz elli iki senesinde 
Blegrad Kalası kabza-i teshîr-i şehriyâr-ı âlem-gîre dâhil olduktan sonra Roma imparatorı olan Karlos-ı sâdis az 
müddet mürûrından sonra fevt olup, veled-i zükurı olmamağla devlet-i çasariyye vârise-i müstakillesi olup, hâlâ 
Roma imparatoriçesi olan Mariye Tireze nâm kızına intikal eyledükde müteveffa pederi ile Devlet-i Aliyye-yi ebed-
müddet beynünde mün’akid olan rişte-i sulh u müsâlemeyi ke-mâ fi’l-evvel ta’kîd ü istihkâm itmiş idi. Bu vech ile 
bir müddet imrâr-ı evkat eyledikden sonra Françe pâdişâhınun iânetiyle Bavarya Elektorı olan (Karl Albrecht) 
müteveffâ-yı mesfûr Karlos’un selefi olan birâderi Yosef kıralın damadı olmak mülâbesesin der-pîş iderek da’vâ-
yı saltanat ile ref’-i livâyı i’tidâ ve Beç tarafında olan ekser mahallere istîlâ idüp, tahtgâh-ı Beç’den Çasariçe-i 
mesfûreyi ihrâç üzre iken Macar taifesinün iânetiyle  müdde’i-yi mesfûra gâlib olup, saltanatı pâyidâr oldukdan 
sınra ba’de zamânin imparatorlığını ittifâk-ı ârâ ile zevci olan Toşkana Elektorı Françesko’ya ferâgat ve Asitâne-
i Sa’âdetde mukîm kapu kethüdâlarına orta elçilik rütbesini irsâl idüp, zevci kıral-ı mesfûrun dahî sulha idhâl 
olunmasını ve musâlaha-i kadime-i mezbûrenün dahî sulh-ı müebbed olmasını pâye-i serîr-i şevket-mâsir-i 
hüsrevâneden şefa’at itmekle mes’ûline müsâ’ade-i aliye-yi cihândâri erzânî buyurılup, musâlaha-i mümtedde ile 
sulh-ı sâbık bi’l-cümle mevâddı ile karârdâde ve müceddeden ahdnâme-i hümâyûn i’tâ buyuruldukdan sonra akîb-
i sulhda mu’tâd-ı kadîm oldığı üzre taraf-ı Devlet-i aliyye’den dahî bu abd-i nâçiz nişâncılık rütbe-i sâmiyyesiyle 
Nemçe Devletü’ne orta elçi tayîn buyurılıp.” Mustafa Hattî Efendi, Viyana Sefâretnâmesi, Haz. Ali İbrahim 
Savaş, TTK, Ankara, 1999, s. 17-18. 
17 BOA, İE. HR. nr. 19/1721; BOA, A.DVN.MHM.d, nr. 367, s. 606-607; BOA, TSMA, nr. E.420/44; 
A.DVN.MHM.d, nr. 369, s. 608. 
18 BOA, TSMA, nr. E. 421/1. Bir diğer belgede Osmanlı Devleti ve Toskana Grandukalığı arasında akdedilen 
dostluk antlaşmasında: “Macar ve Çeh kraliçesi ve Avusturya'nın Arşidükası ve hâlâ Roma İmparatoriçesi olan 
dostumuz haşmetli miknetlü Maria Teresa, dostumuz haşmetli miknetlü Françesko” ibarelerine yer verilmişti. 
BOA, HH. nr. 1428/58459. 
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saldırılarını karşılamak için açmış olduğu cepheler ve savaşın geniş alana yayılması her şeyi 
zorlaştırmıştı. Fransa’da Kardinal Fleury’nin ölmesiyle idareyi devralan XV. Louis, Kardinal 
Fleury’nin aksine daha aktif bir politika izlemeyi tercih etmişti. Öncelikli olarak Breslau ile 
Prusya’yı, Family Compact’la İspanya’yı resmi müttefiki yapmıştı. Versay’ın askeri yardım 
istediğine karşılık Babıâli, İran ile savaş halinde olunduğundan yardım edemeyeceğini 
bildirmişti.19 1745 tarihinde Versay Hükümeti bir ittifak bloğu kurmak için elçisi Michel Ange 
de Castallane’yi Babıâli’ye göndermişti. Castallane, Osmanlı İmparatorluğu’nun Karlofça’da 
kaybettiği toprakları telafi etmesini sağlayacak bir ittifak teklif getirmişti. Castallane’nin 
sunmuş olduğu teklifler arasında: Aix La Chapelle Konferansı’na murahhas göndermek, Franz 
Stefan’ı imparatorluk tacından edene kadar mücadele etmek, Macaristan’ın Osmanlı mülkü 
yapmak, Fransa’nın müttefik bloğunda yer alan devletlerin antlaşmanın bir parçası olduğu ve 
antlaşmaya dâhil olan devletlerden herhangi birinin Viyana ile masaya oturmaması. Yaşanan 
gelişmeler karşısında Osmanlı İmparatorluğu, İran ile barış müzakerelerini görüşürken Prusya, 
Silezya’nın kendi toprağı olduğunu gösteren Dresden Antlaşması’nı (1745) tecdit etmesi ve 
İmparator VII. Charles’ın ölmesiyle ittifak bloğu oluşmadan sonlanmıştı.20 Babıâli’nin 
Versay’la iş birliği içinde olmaması Viyana’yı fazlasıyla memnun etmişti.21  

Hakeza Osmanlı İmparatorluğu tarihinde ilk kez tavassut (arabuluculuk) girişiminde bulanarak 
fark yaratmaya çalışması, Viyana’nın memnuniyet duyduğu bir diğer gelişmeydi. Babıâli, 
Avusturya Veraset Savaşları’nda taraflar arasında yaptığı tavassut girişiminde: “müluk-ı 
Nasara'nın cenk ve cidâlleri güya kalıb-ı sulh u salâha ifrâğ olunmak için cümle taraflarından 
rağbet olunur ise tavassut olunmak şayet mümkündür deyu bâ-emr-i hümâyûn taraf-ı 
çâkeranemden Avrupa mülûkî başvekillerine”22 nâmeler yollamıştı. Babıâli’nin tavassut 
girişimine Venedik Cumhuriyeti, Napoli Krallığı ve İsveç Krallığı’ndan cevaplar gelmişti. 
Venedik ve İsveç kendilerinin savaşın bir parçası olmadığını ama gösterdikleri alakadan dolayı 
Babıâli’ye teşekkür etmişti. Napoli Başvekili Kont Sales ise Don Carlo’nun savaşın bir parçası 
olmadığı ama babası İspanya Kralı V. Felipe’nin yardım çağrısına cevapsız kalamayacağını 
bildirmişti. Ama tavassut girişimi hakkında kendilerinin söz sahibi olmadığını ve durumu 
Madrid’e rapor edeceklerini bildirmekle beraber memnuniyetlerini dile getirmişti. Saksonya 
Elektörü ve Lehistan-Litvanya Krallığı’nın Başvekili Kont Brull, kendilerinin yapılan 
antlaşmalara bağlı olduklarını ama Prusya’nın Saksonya saldırısının Lehistan Krallığı’na 
açılmış bir savaş olduğunu bildirmişti.23 Fransız elçisi, Prusya ve Bavyera’nın Macar Kraliçesi 
Maria Theresa’ya karşı savaş verdiklerini ve Babıâli’nin tavassut girişiminden memnuniyet 

19 BOA, AE. I. Mahmud, nr. 88/6037. 
20 Ali İbrahim Savaş, “Osmanlı Elçisi Mustafa Hatti Efendi’nin Sefareti ile ilgili Üç Belge”, Tarih İncelemeleri 
Dergisi, S. 12, 1997, s.126; Mustafa Hatti Efendi’nin Viyana Sefâretnâmesi, s. 9. Ayrıca Versay’ın Babıâli’nin 
çıkarlarını koruması hakkında bilgilendirmek ve yapılacak ittifaka katılımı için öne sürdüğü gerekçeler için bkz. 
BOA, HH. nr. 17/38; BOA, İE. HR. nr. 17/1587. 
21 BOA, HH. nr: 3/75; BOA, A.DVN.MHM.d.  nr. 367, s, 606-607; BOA, A.DVN.MHM.d.  nr. 372, s. 609. 
22 BOA, A. DVN. DVE. d. nr. 151, hk. 14. 
23  BOA, HH. nr. 1428/58468; BOA, AE. I. Mahmud, nr. 45/2717; BOA, HH. nr. 3/89; BOA, AE. I. Mahmud, nr. 
41/2451. 
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duyduklarını söylemekle yetinmişti.24 Babıâli’nin tavassut girişimi savaşın iki kanadında yer 
alan devletler tarafından kabul görmemişti. Lakin Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa içinde 
cereyan eden olaylara bakışının değiştiğini gösteren önemli bir girişimdi. Diğer taraftan Babıâli 
veraset savaşlarının kendi karasularına sıçraması ve Akdeniz ticaretini sekteye uğratması 
egemenliğine zarar veren bir gelişme olarak görmüştü. Fransa, İspanya, İngiltere ve Toskana 
Grandukalığı’nın patentinde olan korsanlar ve piratlık (haydutluk) yapan gemilerin tehlike 
oluşturması, Babıâli’yi önlem almaya sevk etmişti. Babıâli imparatorluk sekreteryası görevi 
gören Mainz Elektörlüğü’ndeki devlet elçilerine, Akdeniz ticaretini emniyete almak için kendi 
karasularında savaşın yaşanmaması için “nota” niteliğinde bir mektup göndermişti: “Hudûd 
dahî şöyle münâsib görülmüşdür ki Mora Ceziresi’nin verâsında vâki nihayet-i hudûd-ı 
İslâmiyye'den karşı-be-karşı cenûb cânibinde iklim-i Mısır'ın nihayet-i garbisi olan Girid 
Körfezi’ne doğru bir hatt-ı müstakîm farz olunup o hattın şarkisinde vâki Devlet-i Aliyye 
sularında bulunan bi'l-cümle cezireler ve açık enginde ve Rumeli ve Arabistan kıyılarına bir 
türlü cenk gemileri ve korsanları duhûl eylemeye.”  Bu sınırlar içerisinde vuku bulacak bir 
savaşta her iki tarafın gemilerine müdahale edileceği gibi mürettebatına esir muamelesi 
yapılacağını bildirmişti.25 Babıâli’nin bu yaklaşımı Akdeniz’deki egemenliğine ve ticaretine 
yapılan tacizlerin karşılıksız kalmayacağını söyleyerek tepkisini göstermişti.  

Versay’ın Babıâli’ye yaptığı müttefiklik teklifinin sonuçsuz kalmasından ardından Babıâli’nin 
veraset savaşlarındaki arabuluculuk girişimi ve Akdeniz hamlesi dış politikadaki değişimi 
göstermişti. Veraset savaşlarının kaderi Bavyera Elektörü ve Kutsal Roma Cermen İmparatoru 
VII. Charles’ın ölmesiyle Frankfurt am Main’de Toskana Grandukası Franz Stephan’ın
imparatorluk tacını takmasıyla değişmişti. Babıâli ise değişen mevcut konjonktüre göre 
Toskana Grandukalığı’na verilen imtiyazları yenilediği gibi esirleri serbest bırakılmasını ve 
Garp Ocakları ile antlaşma yapılmasını sağlamıştı.26 Avusturya Veraset Savaşları Aix La 
Chapelle Antlaşması ile Maria Theresa ve Franz Stephan’ın imparatorluk üzerindeki hakları 
resmiyet kazanmıştı. Franz Stephan imparator oluşunu tebliğ etmek için Heinrich von Penkler’i 
Babıâli’ye elçi olarak göndermişti. Buna mukabil Babıâli, Mustafa Hatti Efendi’ye Maria 
Theresa, Franz Stephan ve Başvekil Harrach’a vermesi için mektuplar, bir antlaşma 
tasdiknamesi ve iki nâme vererek Viyana’ya elçi olarak (23 Ocak 1748) göndermişti. 27 Hatti 
Efendi, Maria Theresa’nın kabul resminde: “… şevketlü kudretlü azametlü mehâbetlü efendim 
Sultan Mahmud Han hazretleri dostunuz ve mühibbünüz taraf-ı hümâyûnlarından siz ki şevketlü 
ulu rağbetlü Roma imparatoriçesi ve Macar ve Çeh kraliçesi hazretleri”28 ifadelerine yer 
vererek, Babıâli’nin dostluğunu göstermişti. Maria Theresa ise Babıâli’nin veraset savaşları 
sırasında düşmanca bir tavır takınmamasından ve tebrik için elçi yollamasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirmişti. Bu memnuniyetinin ifadesi olarak Hatti Efendi’ye ilgi ve alaka 

24 BOA, AE. I. Mahmud, nr. 89/6056. 
25 BOA, AE. I. Mahmud, nr. 45/2717. 
26 BOA, C.BH, nr. 186/8736. 
27 Mustafa Hatti Efendi’nin Viyana Sefâretnâmesi, s. 9-10; BOA, AE. I. Mahmud, nr. 71/4670. 
28 Savaş, “Osmanlı Elçisi Mustafa Hattî Efendi’nin Sefareti İle İlgili Üç Belge”, s. 129.  
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göstererek operaya davet etmesi, çocuklarıyla tanıştırması29 ve Belgrad Antlaşması’nın tecdit 
etmesi kayda değer gelişmelerdi. 30 

SONUÇ 

Avusturya Veraset Savaşları pek çok açıdan kırılmaların olabileceği savaşlar serisiydi. VI. 
Charles’ın Pragmatic Sanction’ı, Habsburglar’ın devamını garantiye almak için yapılan bir 
girişimdi. Bavyera Elektörü Charles Albert’ın, Maria Theresa’ya karşı verdiği mücadelede 
1742’ye kadar etkin bir konumda olması, Frankfurt am Main’da imparator olmasını sağlamıştı. 
Bu gelişmeyle Habsburg Hanedanlığı’nın yerine Wittelsbach Hanedanlığı imparatorluğun 
başına geçmişti. Bu durum Osmanlı İmparatorluğu açısından olumlu bir gelişme olarak 
gözükmüştü, çünkü Fransa’nın desteklediği Bavyera Elektörü’nün, Babıâli ile daha barışçıl bir 
politika izleyeceği düşüncesi oluşmuştu. Bu süreçte Osmanlı açısından önemli olan 
gelişmelerin başında Fransa’nın öncülüğünde oluşturulmak istenen ittifak girişimiydi. Böylece 
Babıâli’nin Karlofça ve Pasarofça’da kaybettiği toprakları geri kazanması için iyi bir fırsat 
olarak görülmüş olabilir. Ama Fransa’nın daha önce Babıâli’nin ittifak tekliflerine sıcak 
bakmadığı gibi şifahi müttefiklik seviyesinde tutarken, Babıâli değişen konjonktür 
çerçevesinde yeni bir politika geliştirmişti. Bu değişikliğin temelinde Osmanlı İmparatorluğu 
ve İsveç Krallığı arasında imzalanan tedafüi ve taarruzi antlaşması (1740) yatmaktaydı. Hakeza 

Babıâli Karlofça’dan beri arabuluculuk işlerini yürüten devletlerin saygın pozisyonunu ve 
diplomatik girişimlerini göz önüne alarak, veraset savaşları sırasında taraflar arasında arabulucu 
rolünü oynamak için teklif götürmüştü. Babıâli’nin bu girişimi istenilen sonucu vermese de 
Osmanlı İmparatorluğu’nun diplomatik dönüşümünü gösteren önemli bir gelişmeydi. Osmanlı 
İmparatorluğu tarihinde ilk kez tavassut girişiminde bulunarak değişime ve dönüşüme ayak 
uydurmaya çalışmıştı. İmparatorluk diplomasisinin Karlofça’dan sonra “ad hoc” (tek taraflı) 
veya “muvakkat” (geçici) dönemden çıktığını ve Avrupa diplomasisinde yer alması gerektiğini 
gösteren önemli bir hamleydi. Bir diğer gelişme Akdeniz’de yaşanan korsanlıklar hakkında 
yabancı devlet elçilerine gönderilen mektuptu. Bu mektupta imparatorluk karasularında 
yaşanan korsanlıkların egemenliğine ve ticaretine zarar verdiğini söylemesi ve bu faaliyetlerde 
bulunanlara yaptırım uygulayacağını belirtmesi kayda değerdi. Hulasa Babıâli’nin 
“eurocentric” bir dış politika geliştirmesi pek çok açıdan imparatorluğun dönüşümüne işaret 
etmişti. 

29 Ali İbrahim Savaş, “Mustafa Hatti Efendi’nin Viyana Sefaret Raporu Üzerine”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 6, Samsun, 1991, 252.
30 “… Hâlâ Roma İmparatorı ve Çarmanya Kıralı ve Lorinye ve Toskana’nın duka-i kebîri olan, iftihârü’l-
ümerâ’i’l-izâmi’l-îseviyye muhtârü’l-küberâ’i’l-fihâmi’l-mesîhiyye muslihu mesâlihi cemâhîri’t-tâ’ifeti’n-
nasrâniyye sâhibü ezyâli’l-haşmeti ve’l-vakâr sâhibu delâ’ili’l-mecdi ve’l-i’tibâr dostumuz haşmetlü miknetlü 
Ferançesko hatema’llâhu avâkıbehû bil-hayri ve’r-reşâd ve ahsene ileyhi tarîka’s-savâb ve’s-sedâd cenâblariyle 
bu defa müceddeden akd olunan … Roma imparatorı müteveffâ altıncı Karoloş ile akd olundığı vech üzre işbu 
musâlaha şöyle kavî ve muhkem ola ki, resm üzre bu günki günde müceddeden sulh u salâh ahidnâmeleri akd 
olunmış misillü ve kezâlik musâlaha-i mezkûre ve mevâdd temessüklerinde mestûr olan mâddeler bil-cümle tekrâr 
derc olunup, dâhil olmış ki, ri’âyet olunup, bi tamâmihâ cümlesi mer’i ve mu’teber tutıla ve müceddeden …” 
Mustafa Hatti Efendi’nin Viyana Sefâretnâmesi, s. 55-56. 
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KOLLUK HİZMETLERİNDE İDARENİN SORUMLULUĞU 

RESPONSIBILITY OF ADMINISTRATION IN LAW ENFORCEMENT SERVICE 
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi  

ORCID NO: 0000-0002-9465-507X 

ÖZET 

İdare kolluk görevlileri vasıtasıyla birçok eylem ve işlem tesis etmektedir. Bu yapılan işlem ve 
eylemlerden ötürü kimi zaman zararlar doğabilmekte ve bu zararların hukuk devleti ilkesi 
gereğince giderilmesi gerekmektedir. Kolluk faaliyetleri temel hak ve özgürlükleri üzerinde 
dahi etki doğurucu nitelikte faaliyetlerdir. Bundan dolayı idarenin bu faaliyetlerinden doğan 
sorumluluğuna ilişkin özel hususların, genel sorumluluk ilkeleri esas alınarak belirlenmesi 
gerekir. 

Kolluk hizmeti diğer kamu hizmetlerinden ayrılan bir niteliğe sahiptir. Bu kamu hizmeti kimi 
faaliyetleri itibariyle  insanların vücut bütünlükleri üzerinde dahi etkiler doğurabilmektedir. 
Bundan  dolayı birçok olayda kişilerin zararı ve idarenin kusuru unsurları  da ortaya 
çıkmaktadır. Bir başka ifadeyle kolluk hizmetlerinden dolayı sıklıkla idarenin sorumluluğu 
kavramına başvurulmaktadır. 

Kolluk hizmetinin yapısı gereği yerine getirilmesi esnasında diğer kamu hizmetlerine oranla 
daha fazla zarar oluşturma potansiyeli bulunmaktadır. Bu yüzden birçok kararda idarenin 
sorumluluğuna başvurulduğu görülmektedir. Danıştay kolluğun doğası gereği özünde risk 
barındıran bir faaliyet olduğunu belirterek, tazmin sorumluluğuna giderken diğer kamu 
hizmetlerine oranla daha farklı bir inceleme yapmaktadır. 

Kolluk hizmetlerinden kaynaklanan zararların giderilmesi için idari yargı makamları eskiden 
ağır hizmet kusuru kavramını ararken , güncel kararlarda bu unsura yer verilmediğini 
görmekteyiz. Özellikle Danıştay kararlarında tarihsel süreç içerisinde bu anlayıştan 
vazgeçilmiştir. Bu ifade kararlarda yer alsa dahi sadece kusurun yoğunluğunu belirtmek için 
kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada ilk olarak idarenin sorumluluğu kavramı anlatılmış olup,  sonrasında  ise idarenin 
kolluk hizmetinden  kaynaklanan sorumluluğu konusu yargı içtihatları eşliğinde  analiz 
edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kolluk Kamu Hizmeti , İdarenin Sorumluluğu , Kusurlu Sorumluluk, 
Kusursuz Sorumluluk, Ağır Kusur. 
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ABSTRACT 

The administration establishes many actions and transactions through law-enforcement 
officials.  Damage may occur from time to time because of these actions and these damages 
must be remedied in accordance with the rule of law principle. Law enforcement activities are 
activities that have an impact on fundamental rights and freedoms. For this reason, specific 
aspects of the responsibility of the employee arising from these activities must be determined 
on the basis of general accountability principles. 

Law enforcement is of a quality that separates other public services. This public service may 
cause effects on people's body integrity as a result of their activities. Therefore, in many cases, 
the elements of the harm and disuse of the person are revealed. 

The structure of the law enforcement service has the potential to cause more harm than other 
public services. Therefore, it appears that many decisions have been taken to account for their 
responsibilities. The Council of State conducts a different examination compared to other public 
services when it goes to compensation responsibility, stating that the nature of law enforcement 
is an inherently risky activity. 

In order to eliminate the damages caused by law enforcement services, the administrative 
judicial authorities used to look for the concept of gross fault, but we see that this factor is not 
included in the current decisions. Especially in the decisions of the Council of State, this 
understanding has been abandoned in the historical process. Even if this statement is included 
in the decision, it is used only to indicate the intensity of the defect. 

In this study, firstly the concept of accountability was explained and then the responsibility of 
the care of the care was tried to be analyzed in the context of judicial jurisprudence 

Keywords: Law Enforcement, Responsibility of administration,  Fault liability, Liability 
without fault , Gross Fault. 
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANI 
YARDIMCILIĞI MAKAMININ EGEMENLİĞİN KULLANIMI ÖZELİNDE 
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THE VICE PRESIDENT'S AUTHORITY IN THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT 
SYSTEM BASE ON THE USE OF THE SOVEREIGNTY 
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi  
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ÖZET 

16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen Anayasa değişiklikleriyle birlikte Türkiye 
Cumhuriyetinin hükümet sistemi değişmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak 
adlandırılan ve doktriner olarak Başkanlık Sisteminin genel özelliklerini taşıyan bu sistemde 
yürütme monist(tekçi) bir yapıya sahiptir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Anayasa 
değişiklikleri öncesi hükümet sistemimiz olan parlamenter sistemdeki anlamıyla bir Bakanlar 
Kurulu bulunamamaktadır. Cumhurbaşkanının bir kabinesi bulunmakla birlikte, yürütme 
fonksiyonu esas itibariyle Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilmekte, bu fonksiyona ilişkin 
görev ve yetkiler yine Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması durumunda makama kimin 
vekalet edeceği de yeni hükümet sistemiyle birlikte değişmiştir. Parlamenter hükümet 
sisteminde TBMM Başkanı tarafından ifa edilen bu görev Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminde ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından yerine getirilecektir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, Cumhurbaşkanı için tanınmış bu yetkilerin tümü belli 
bir zaman zarfında Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından kullanılabilecektir. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ve genel olarak Başkanlık sistemlerinde devletin başı 
konumundaki Başkanın egemenlik yetkisinin meşruiyet kaynağı serbest seçimler vasıtasıyla 
halktan alınan oylardır. Bu yüzden Amerikan Tipi Başkanlık Sisteminde Başkan 
Yardımcılarının da seçimle göreve gelmesi düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminde ise Cumhurbaşkanı Yardımcısının seçimle değil Cumhurbaşkanı tarafından 
atanması söz konusudur.  

Bu farklılığın “egemenlik” kavramı özelinde incelenmesi bu çalışmanın ana unsurunu 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda Amerikan tipi başkanlık modelindeki “Başkan Yardımcılığı” 
makamı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde bulunan “Cumhurbaşkanı Yardımcılığı” 
makamının karşılaştırılmasından da faydalanılarak bir analiz yapılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, 
Egemenlik. 
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ABSTRACT 

Republic of Turkey has changed the type of government system with constitutional 
amendments adopted by referendum on April 16, 2017. In this system, which is called the 
Presidential System of Government and has the general characteristics of the Presidential 
System as doctrinal, the executive has a monist (monist) structure. There is no Council of 
Ministers in the Presidential System of Government as in the parliamentary system. Although 
the President has a cabinet, the executive function is mainly represented by the President, and 
the duties and powers related to this function are also exercised by the President. 

In the event that the presidential office discharge for any reason, it has also changed with the 
new government system who will act as proxy. This position performed by the President of the 
Turkish Grand National Assembly in the parliamentary government system But now it will be 
fulfilled by the Vice President in the Presidential Government System. 

In the Presidential System of Government, all of these powers granted to the President can be 
exercised by the Vice President within a certain period of time. The source of legitimacy of the 
sovereign power of the President, who is the head of the state in the Presidential System of 
Government and in Presidential systems in general, is the votes obtained from the people 
through free elections. For this reason, it was arranged for Vice Presidents to be elected in the 
American Presidential System. In the Presidential System of Government, on the other hand, 
the Vice President is appointed by the President, not by election. 

The examination of this difference in terms of the concept of "sovereignty" constitutes the main 
element of this study. In this context, an analysis has been made by making use of the 
comparison between the "Vice Presidency" position in the American-style presidential model 
and the "Vice Presidency" position in the Presidential Government System in Turkey. 

Keywords: Presidential Government System, Vice Presidency, Sovereignty. 
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ÖZET 

İnsan kaynakları yönetiminde adayların işe ya da ekibe uyum düzeylerini belirlemek için kişilik 
özellikleri ölçülmektedir. Bu ölçüm için yaygın olarak kişilik envanterlerine başvurulmaktadır. 
İnsan Kaynakları pratik uygulamalarında genellikle İngilizce dilinde ve yurt dışında 
geliştirilmiş envanterlerin uyarlamalarının kullanıldığı düşünüldüğünde, literatürde kabul 
görmüş kuramlardan yola çıkan özgün ölçeklerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu ifade 
edilebilir. Bu çalışmada beş faktör kişilik kuramına uygun şekilde 6 boyut ve 30 alt boyutu 
temsil eden özgün bir ölçek geliştirilmesi için ilk pilot çalışmanın verileri analiz edilmiştir. Beş 
faktörü ve alt boyutlarını kapsayan 120 ifadeden oluşan bir madde havuzu geliştirilmiştir. 
Geliştirilen madde havuzu, 66 üniversite öğrencisine ön pilot çalışma olarak uygulanmış, 
uygulamadan sonra geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda 16 alt boyutlu 68 ifadeden 
oluşan bir envantere dönüştürülmüştür. Pilot araştırma safhasında envanter 321 üniversite 
öğrencisine uygulanmıştır. Ölçeğin temel bileşen analizi neticesinde 16 alt boyutun literatüre 
alan yazınla uyumlu şekilde dışa dönüklük, sorumluluk, uyum, değişime açıklık, duygusal 
dengesizlik/ nevrotizm adlı beş boyut altında Cronbach Alpha güvenilirlik katsayılarının .572 
- .836 arasında değiştiği; 5 faktörlü yapının yapı geçerliliği için bazı ilk kanıtların sağladığı 
belirlenmiştir. 

Envanter geliştirme sürecinin önemli bir adımı olan bu çalışma ile Türkiye’deki insan 
kaynakları süreçlerine katkı sunacak bilgiler üretilmiştir. Müteakip çalışmalarda envanterin 
geçerlilik ve güvenilirliğine ilişkin veri üretilmesi için bir zemin oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Envanter geliştirme, insan kaynakları, kişilik. 

 

ABSTRACT 

Personality traits are measured to determine the level of adaptation of candidates to the job or 
team in human resources management. Personality inventories are commonly used for this 
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measurement. Considering that the adaptations of the inventories developed in English and 
abroad are generally used in the practical applications of Human Resources, it can be stated that 
there is a need to develop original scales based on the theories accepted in the literature. In this 
study, the data of the first pilot study were analyzed in order to develop an original scale 
representing 6 dimensions and 30 sub-dimensions in accordance with the five factor personality 
theory. An item pool consisting of 120 expressions covering the five factors and their sub-
dimensions was developed. The developed item pool was applied to 66 university students as a 
pre-pilot study, and after the application, it was transformed into an inventory consisting of 16 
sub-dimensions with 68 expressions as a result of validity and reliability studies. During the 
pilot research phase, the inventory was applied to 321 university students.  

As a result of the main component analysis of the scale, it was found that 16 sub-dimensions 
were grouped under five dimensions named extraversion, conscientiousness, agreeableness, 
openness to change, and emotional balance/ neuroticism in accordance with the literature; 
Cronbach Alpha reliability coefficients varied between .572 and .836; It was determined that 
the 5-factor structure provided some first evidence for construct validity. 

Inventory development process of this study is an important step in human resources in Turkey 
are produced information which will contribute to the process. In the following studies, a basis 
was established to generate data on the validity and reliability of the inventory. 

Keywords: Inventory development, human resources, personality.  

 

1. GİRİŞ 

İnsan Kaynakları Yönetim alanında iş-kişi uyumu sağlamanın (doğru kişiyi doğru işe almanın) 
yolu, pozisyonun gerektirdiği bilgi, yetenek, beceri, tutum ve davranış alanlarına ve 
seviyelerine sahip kişileri seçmekten geçer. Kişilik, insanların çevrelerine tepki verme 
şekillerini ortaya çıkaran bilinçli ve bilinçsiz zihinsel işlevlerin, süreçlerin ve özelliklerin 
modeli olarak tanımlanabilir (Yilmaz, Yildirim ve Yucedag, 2018). Nitekim kişiliğin, 
kişilerarası ilişkilerin niteliğini, zorlu yaşam koşullarına karşı uyumu, mesleki başarıları, sosyal 
katılımı, mutluluğu ve sağlığı yordayan en önemli değişkenlerden biri (Morsünbül,2014) 
olması da İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyon alanlarında ölçüm ihtiyacını doğurmaktadır. 
Bu anlamda, kişilik test veya envanterleri bu maksatla kullanılan ölçüm araçlarından biridir. 
Kişilik, çeşitli teorik perspektiflerden kavramsallaştırılmıştır ve bu kavramsallaştırma, 
genellikle soyut veya geniş bir anlayışla rapor edilir (McAdams,1995). Testler genellikle diğer 
popülasyonların (kültürlerin, grupların) ihtiyaçlarına göre tercüme edilir veya uyarlanır 
(Ziegler, 2020).  

Bu çalışmanın amacı, test uyarlama/geliştirme basamaklarını dikkate alarak, geçerli ve 
güvenilir, kültürümüze uyumlu ama dünya alan yazınından da ayrılmadan kısa form kişilik 
envanteri (ölçüm aracı) geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen 120 maddelik soru 



ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
November 13-15, 2020 / Ankara, TURKEY 

        PROCEEDINGS BOOK 244 

havuzu, ön pilot çalışmada 66, pilot çalışmada 321 üniversite öğrencisine uygulanmış; geçerlik 
ve güvenirlik çalışması sonuçları aşağıda sunulmuştur. 

2. BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK MODELİ  

Beş faktör kişilik modeli, insanların gösterdikleri bireysel farklılıkların dünyadaki bütün 
dillerde kodlanabileceği, konuşma diline sözcükler halinde yansıyabileceği ve bu sözcüklerden 
yola çıkarak kişilik yapısının sınıflandırmasının oluşturulabileceği varsayımını taşımaktadır 
(Yıldırım, 2003; Sevi, 2009). Bu beş faktörün (Goldberg, 1993), her birinin tanımlayıcı 
nitelikleri Costa ve McCrae (1992) tarafından açıklanmış (Zhang, 2002), yaşa, doğum sırasına, 
cinsiyete ve eğitime bağlı olarak değişebileceği gösterilmiştir. Beş faktör kişilik modeli kişiliği; 
dışadönüklük, uyumluluk, sorumluluk duygusal dengesizlik, ve gelişime açıklık (Costa ve 
McCrae, 1992) olarak beş boyutta değerlendirmektedir ve bireyler arasında değişkenlik 
gösteren tutarlı bilişsel, duygusal ve davranışsal kalıplarla ilişkili kişilik özelliklerinin yapısının 
hiyerarşik bir modeli olarak tanımlanmaktadır (Costa & Widiger 2002). 

Buna göre Dışadönüklük (E); konuşkan, cesur, şamatacı, zorlayıcı, girişken, doğal, gösterimci, 
enerjik, maceracı, dostça, sözünü sakınmayan, yüksek sesli, gürültülü, hırslı, baskın ve 
sosyaldir. Uyumluluk (A) boyutunun karakteristikleri; sıcak, nazik, işbirliği gösteren, bencil 
olmayan, esnek, dürüst, kibar, bağışlayıcı, yardımsever, memnun, sevgi dolu, ince, iyi kalpli, 
sempatik, güvenli, cömert, düşünceli ve uyumlu olmaktır. Sorumluluk (C) boyutunun 
karakteristikleri; örgütlü, dayanabilir, dikkatli, sorumlu, çalışkan, etkili, yeterli, ihtiyatlı, özen 
gösteren, dakik, pratik, mükemmel, idareli, tedbirli, ciddi, ekonomik ve güvenilir olarak 
tanımlanmıştır. Duygusal dengesizlik (N) gergin, alıngan kararsız, kaygılı, kendine acıyan ve 
tedirgin; nitelikleri tanımlanırken; Gelişime açıklık (O) boyutunun karakteristik özellikleri 
olarak; zeki, uyanık, meraklı, hayal gücü yüksek, çözümleyici, derin düşünen, sanatsal, 
içgörülü, keşfedici, akıllı, esprili, yaratıcı, karmaşık düşünen, bilgili, entelektüel, ilgileri geniş, 
çok yönlü, özgün, derin ve kültürlü olarak belirtilmiştir (Goldberg, 1992; Morris, 2002). 
Dışadönüklük için içedönüklük, duygusal denge için duygusal dengesizlik, uyumluluk için 
düşmanlık, gelişime açıklık için gelişmemişlik ve sorumluluk için dağınıklık olmak üzere her 
bir boyutun karşı ucunda ise tersi özellikleri tanımlayan boyutlar bulunmaktadır (Somer, 
Korkmaz ve Tatar, 2002). 

Kişilik ölçüm araçlarının kültüre uyumlu olması gerektiği dikkate alındığında; günümüz 
organizasyonları için, insan kaynakları yönetiminin başta personel seçme fonksiyonundaki 
işlevselliği olmak üzere iş-kişi uyumunu tahmin etmede etkin ve belirleyici bir karar destek 
aracı olduğu ifade edilebilir. 

3. YÖNTEM 

Çalışma, alan yazın doğrultusunda beş faktöre göre kişilik özelliklerini yansıtan 120 maddenin 
geliştirilmesiyle başlamıştır. Beş Büyük faktörün her biri için 24’er maddeden beş ayrı form 
oluşturulmuştur. Bu maddelerin geliştirilmesinde İngilizce alan yazından faydalanılan ifadeler 
üç uzmandan oluşan bir ekip tarafından birbirlerinden bağımsız bir şekilde Türkçeye çevrilmiş; 
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tercümeler sonucunda araştırmacılar ölçeğin maddelerini düzenlemiş ve ölçek değerlendirilmek 
üzere farklı üç Türk Dili uzmanınca incelenmiş, “Uygun Değil”, “Kısmen Uygun” veya 
“Uygun” şeklinde anlaşılabilirlik ve dilbilgisi açılarından Türk diline uygunlukları 
değerlendirilmiştir. Alan uzmanlarının önerileri sonrasında ölçek ön pilot çalışmaya alınmıştır. 
Ön pilot çalışma kapsamında envanter, 66 üniversite öğrencisine birebir uygulanmış; anlamakta 
zorluk çekilen madde olup olmadığı kontrol edilmiştir. Anlaşılmayan maddeler revize edilmiş 
veya değiştirilerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ön pilot araştırma neticesindeki envanter 
gönüllü katılımla kimlik bilgileri istenmeden 321 üniversite öğrencisine internet erişimi yoluyla 
5’li Likert tipi skala yardımıyla (1) kesinlikle katılmıyorum, (2) katılmıyorum, (3) ne 
katılıyorum ne de katılmıyorum, (4) katılıyorum ve (5) kesinlikle katılıyorum şeklinde 
uygulanmış; verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik 
analizleri kapsamında veriler, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı, iki yarım güvenirlik 
katsayısı, Açımlayıcı Faktör Analizi, Pearson Momentler çarpımı korelasyon katsayısı ve 
betimsel istatistik tekniklerinden ortalama ve standart sapma ile analiz edilmiştir. 

4. ÖRNEKLEM VE VERİ TOPLAMA ARACI 

Bu çalışmada örneklem, kolayda örnekleme (convenient sampling) yoluyla seçilmiştir 
(Fraenkel ve Wallen, 2006). Katılımcıların 134’ü (%41.2) erkek ve 187’sı (%58.2) kadınlardan 
oluşmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 23.56, standart sapma değeri 1.87 ve yaş aralığı 18-
35’dir.  

Madde havuzunda Dışadönüklük (arkadaş canlısı olma, kalabalıkta olma, kendine güven, 
yoğun olma, heyecan arama ve neşelilik alt boyutları için dörder madde), Uyumluluk (güven, 
etik, yardımseverlik, işbirliği, alçakgönüllülük ve sempati alt boyutları için dörder madde), 
Sorumluluk (özetkinlik, düzenlilik, sadakat, başarı, özdisiplin ve tedbirlilik alt boyutları için 
dörder madde), Duygusal dengesizlik (endişe, öfke, depresyon, benlik farkındalığı, ölçüsüzlük 
ve savunmasızlık için dörder madde) ve Değişime açıklık (hayal gücü, sanatsal ilgi, 
duygusallık, maceracılık, entelektüellik ve liberallik alt boyutları için dörder madde) için 24’er 
madde olmak üzere toplam 120 madde bulunmaktadır. Ölçek 5’li Likert tipi skala ile (1) 
kesinlikle katılmıyorum, (2) katılmıyorum, (3) kararsızım, (4) katılıyorum ve (5) kesinlikle 
katılıyorum şeklinde derecelendirilmiştir. 

Geçerlilik, ölçeğin ölçülmek istenen şeyi ölçme derecesidir (Altunışık vd., 2012:123). Yapısal 
geçerliğini sağlamak için pilot çalışma kapsamında yapılan geçerlilik ve güvenilirlik analiz 
(Şencan, 2005) sonuçları bulgular kısmında ayrıntılı olarak verilmiştir.  

5. BULGULAR 

Ölçme aracında yer alan her bir maddenin, o özellik alanı ile ilgili olması koşuluyla kapsam 
geçerliği sağlanmış olur (Yurdabakan, 2008). Hazırlanan madde havuzunun üç uzmana 
inceletilmesi ve uyuşum yakalanması nedeniyle kapsam geçerliliği şartı sağlanmıştır. Çok 
sayıda değişkenin daha az sayıda değişken altında toplanması amacıyla temel bileşen analizi, 
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varimaks faktör döndürme yöntemi ile uygulanmıştır. Faktör sayısı özdeğere (>1) göre 
belirlenmiştir.  

Dışadönüklük: Dışadönüklük faktörü için KMO değeri .813 ve Bartlett’in Küresellik Testi 
değeri 627.562, sd: 78 ve p= .000 olarak tespit edilmiştir. Dışadönüklük faktörü için özdeğerler 
ve açıklanan varyans (%48,9) Tablo 1’de, açımlayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 2’de 
sunulmuştur. Ayrıca her bir faktörün toplam faktörün ne kadarını etkilediğini gösten ortak yük 
(communalities) değerleri incelenmiş ve 0,418 ile 0,770 arasında olduğu tespit edilmiştir. 
Dışadönüklük üst boyutunda arkadaş canlısı (6 madde), yoğun olma (4 madde) ve heyecan 
arama (2 madde) şeklinde adlandırılan üç alt boyut 12 madde belirlenmiştir.   

 

Tablo 1. Dışadönüklük Faktörü için Özdeğerler ve Açıklanan Varyans  

Alt Boyut 
Özdeğer 

Toplam Varyans % Birikimli 
% 

1. Arkadaş canlısı 3,440 26,463 26,463 
2. Yoğun olma 1,521 11,702 38,165 
3. Heyecan arama 1,391 10,704 48,869 

 

Tablo 2. Dışadönüklük Faktörü için Açımlayıcı Faktör Analizi, Madde Analizi ve Güvenilirlik 
Analizi Bulguları 

Maddeler 
Ort
ak 
yük 

X S DM
TK 

Madd
e 
silinir
se Cr. 
α 

Cr.
α 

İki 
Yarı

m 
Güv

. 

Faktörler 

Boyut 
Adı 1 2 3 

E21.  ,57
0 

3,7
2 

,83
7 ,580 ,636 

,71
2 ,727 

,67
3   

Arkada
ş 
canlısı 

E23. ,43
1 

4,1
3 

,75
8 ,466 ,671 ,64

6   
Arkada
ş 
canlısı 

E24.  ,42
0 

3,5
9 

,98
6 ,371 ,667 ,63

3   
Arkada
ş 
canlısı 

E14.  ,41
8 

2,9
3 

,94
4 ,383 ,692 ,62

3   
Arkada
ş 
canlısı 

E11.  ,45
7 

3,8
3 

1,1
90 ,472 ,709 ,59

9   
Arkada
ş 
canlısı 

E12.  ,50
7 

4,0
4 

,85
0 ,467 ,667 ,54

4   
Arkada
ş 
canlısı 
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E13.  ,529 4,4
5 

,77
8 ,372 ,551 

,60
7 ,543 

 ,70
2  Yoğun 

olma 

E43.  ,47
7 

4,6
5 

,52
4 ,447 ,574  ,65

9  Yoğun 
olma 

E31. ,42
2 

3,9
4 

,77
7 ,343 ,487  ,64

2  Yoğun 
olma 

E42. Her 
zaman 
aktifim. 

,46
2 

4,0
8 

,75
4 ,407 ,520  ,593  

Yoğun 
olma 

E52. 
Macer
a 
ararım
. 

,77
0 

3,2
4 

1,0
19 

,488 

- ,63
3 - 

  ,87
6 

Heyeca
n arama 

E51.  ,70
7 

4,0
8 

,73
4 

,488 -   ,79
7 

Heyeca
n arama 

DMTK: Düzeltilmiş Madde Toplam Korelasyonları 

 

Uyumluluk: Uyumluluk faktörü için KMO değeri .704 ve Bartlett’in Küresellik Testi değeri 
1010.407, sd: 120 ve p= .000 olarak tespit edilmiştir. Uyumluluk faktörü için özdeğerler ve 
açıklanan varyans (%53,7) Tablo 3’de, açımlayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 4’de 
sunulmuştur. Ayrıca her bir faktörün toplam faktörün ne kadarını etkilediğini gösten ortak yük 
(communalities) değerleri incelenmiş ve 0,273 ile 0,770 arasında olduğu tespit edilmiştir. 
Uyumluluk üst boyutunda Güven (4 madde), Etik (4 madde), Yardımseverlik (4 madde), ve 
Alçakgönüllülük (4 madde)  şeklinde adlandırılan dört alt boyut 16 madde belirlenmiştir.   

 

Tablo 3. Uyumluluk Faktörü için Özdeğerler ve Açıklanan Varyans  

Alt Boyut 
Özdeğer 

Toplam Varyans 
% 

Birikimli 
% 

1. Güven 3,057 19,105 19,105 
2.Etik 2,469 15,428 34,533 
3. Yardımseverlik 1,780 11,123 45,656 
4. Alçakgönüllülük 1,292 8,078 53,734 
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Tablo 4. Uyumluluk Faktörü için Açımlayıcı Faktör Analizi, Madde Analizi ve Güvenilirlik 
Analizi Bulguları 

Maddeler 
Ort
ak 
yük 

X S DM
TK 

Madd
e 
silinir
se  
Cr. α 

Cr.
α 

İki 
Yarı

m 
Güv

. 

Faktörler 

Boyut Adı 1 2 3 4 

A11.. ,77
0 

3,2
3 

,86
0 ,761 ,753 

,83
6 ,858 

,87
0    Güven 

A13.  ,710 3,1
2 

,87
8 ,701 ,778 ,83

9    Güven 

A12.  ,68
1 

3,3
4 

,92
7 ,657 ,797 ,82

5    Güven 

A14. 
İnsanl
ara 
güveni
rim. 

,53
4 

3,4
6 

,94
9 ,563 ,840 ,70

6    

Güven 

A21.  ,57
2 

4,3
9 

,82
7 ,397 ,556 

,61
5 ,569 

 ,75
5   Etik 

A22. Öne 
geçmek 
için hile 
yapmam. 

,45
3 

4,6
4 

,76
6 ,403 ,542  ,67

1   

Etik 

A24.  ,484 4,6
6 

,53
2 ,439 ,534  ,66

4   Etik 

A23.  ,48
7 

4,6
3 

,58
9 ,394 ,551  ,59

6 
,33

3  Etik 

A63.  ,71
5 

4,3
9 

,62
7 ,519 ,450 

,59
2 ,546 

  ,83
6  Yardımsev

erlik 

A33.  ,618 4,2
1 

,80
3 ,429 ,461   ,76

5  Yardımsev
erlik 

A64.. ,314 3,6
5 

1,0
47 ,253 ,608   ,55

6  Yardımsev
erlik 

A34. 
Başkaları
na zaman 
ayırırım. 

,27
3 

4,0
2 

,98
3 ,092 ,578   ,47

5  

Yardımsev
erlik 

A52.  ,67
2 

3,2
7 

1,0
48 ,541 ,330 

,57
2 ,510 

   ,81
5 

Alçakgönü
llülük 

A54.  ,508 3,5
3 

1,0
85 ,335 ,520  ,33

1  ,61
5 

Alçakgönü
llülük 

A51.  ,39
4 

2,5
4 

,92
4 ,260 ,569    ,59

4 
Alçakgönü
llülük 

A53. 
Kendimi 
değerli 
görmem. 

,41
2 

1,8
6 

,90
3 ,299 ,541    ,58

9 

Alçakgönü
llülük 

DMTK: Düzeltilmiş Madde Toplam Korelasyonları 
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Sorumluluk: Sorumluluk faktörü için KMO değeri .860 ve Bartlett’in Küresellik Testi değeri 
1184.302, sd: 120 ve p= .000 olarak tespit edilmiştir. Sorumluluk faktörü için özdeğerler ve 
açıklanan varyans (%50,4) Tablo 5’de, açımlayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 6’da 
sunulmuştur. Ayrıca her bir faktörün toplam faktörün ne kadarını etkilediğini gösten ortak yük 
(communalities) değerleri incelenmiş ve 0,409 ile 0,670 arasında olduğu tespit edilmiştir. 
Sorumluluk üst boyutunda Özetkinlik (7 madde), Tedbirlilik (5 madde) ve Düzenlilik (4 madde)  
şeklinde adlandırılan üç alt boyut 16 madde belirlenmiştir.   

 

Tablo 5. Sorumluluk Faktörü için Özdeğerler ve Açıklanan Varyans  

Alt Boyut 
Özdeğer 

Toplam Varyans % Birikimli 
% 

1.Özetkinlik 4,791 29,944 29,944 
2.Tedbirlilik 1,940 12,127 42,071 
3.Düzenlilik 1,339 8,368 50,439 

 

Tablo 6. Sorumluluk Faktörü için Açımlayıcı Faktör Analizi, Madde Analizi ve Güvenilirlik 
Analizi Bulguları 

Maddele
r 

Ort
ak 
yük 

X S DM
TK 

Madd
e 
silinir
se  
Cr. α 

Cr.α 

İki 
Ya
r. 

Gü
v. 

Faktörler 

Boyut 
Adı 1 2 3 

C13.  ,57
7 

4,0
1 ,669 ,579 ,747 

,787 ,73
7 

,75
6   Özetkin

lik 
C12.  ,60

4 
4,4
0 ,614 ,664 ,734 ,73

9   Özetkin
lik 

C11.  ,47
5 

4,4
3 ,597 ,534 ,757 ,68

1   Özetkin
lik 

C14.  ,49
3 

4,4
1 ,589 ,507 ,762 ,66

4   Özetkin
lik 

C42. 
Çok 
çalışırı
m. 

,47
0 

4,3
5 ,694 ,540 ,754 ,65

8   

Özetkin
lik 

C51.  ,44
1 

4,0
6 ,759 ,487 ,766 ,60

7   Özetkin
lik 

C41.  ,41
3 

4,2
2 ,883 ,367 ,798 ,52

6   Özetkin
lik 

C63. 
Olaylar
a 
aceleyle 

,50
7 

4,1
1 ,902 ,473 ,641 ,697 ,62

0  ,70
5  Tedbirli

lik 
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dalmam
. 
C61. ,512 4,1

0 ,808 ,493 ,630  ,69
7  Tedbirli

lik 
C62.  ,44

2 
3,9
7 ,864 ,416 ,665  ,65

2  Tedbirli
lik 

C33.  ,40
9 

4,4
0 ,796 ,434 ,656  ,53

4  Tedbirli
lik 

C64. ,442 4,5
7 ,617 ,485 ,648  ,53

2  Tedbirli
lik 

C23. 
Odam 
düzenlid
ir. 

,670 4,3
1 ,988 ,626 ,623 

,740 ,67
1 

  ,80
8 

Düzenli
lik 

C21.  ,544 4,5
1 ,826 ,496 ,700   ,71

9 
Düzenli
lik 

C22.  ,59
0 

4,4
4 ,649 ,566 ,680  ,34

8 
,65
2 

Düzenli
lik 

C24.  ,48
2 

4,3
3 ,950 ,491 ,709   ,64

5 
Düzenli
lik 

DMTK: Düzeltilmiş Madde Toplam Korelasyonları 

 

Duygusal dengesizlik: Duygusal dengesizlik faktörü için KMO değeri .849 ve Bartlett’in 
Küresellik Testi değeri 1157.760, sd: 78 ve p= .000 olarak tespit edilmiştir. Duygusal 
dengesizlik faktörü için özdeğerler ve açıklanan varyans (%56,7) Tablo 7’de, açımlayıcı faktör 
analizi sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur. Ayrıca her bir faktörün toplam faktörün ne kadarını 
etkilediğini gösten ortak yük (communalities) değerleri incelenmiş ve 0,263 ile 0,749 arasında 
olduğu tespit edilmiştir. Duygusal dengesizlik üst boyutunda Öfke (4 madde), Depresyon (5 
madde) ve Benlik farkındalığı (4 madde)  şeklinde adlandırılan üç alt boyut 13 madde 
belirlenmiştir.   

 

Tablo 7. Duygusal Dengesizlik Faktörü için Özdeğerler ve Açıklanan Varyans  

Alt Boyut 
Özdeğer 

Toplam Varyans % Birikimli 
% 

1. Öfke 4,552 35,016 35,016 
2. Depresyon 1,700 13,077 48,093 
3. Benlik farkındalığı 1,124 8,643 56,736 
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Tablo 8. Duygusal Dengesizlik Faktörü için Açımlayıcı Faktör Analizi, Madde Analizi ve 

Güvenilirlik Analizi Bulguları 

 

Değişime açıklık: Değişime açıklık faktörü için KMO değeri .694 ve Bartlett’in Küresellik 
Testi değeri 612.074, sd: 55 ve p= .000 olarak tespit edilmiştir. Değişime açıklık faktörü için 
özdeğerler ve açıklanan varyans (%54,2)  Tablo 9’da, açımlayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 
10’da sunulmuştur. Ayrıca her bir faktörün toplam faktörün ne kadarını etkilediğini gösten 
ortak yük (communalities) değerleri incelenmiş ve 0,387 ile 0,741 arasında olduğu tespit 

Maddeler 
Ort
ak 
yük 

X S DM
TK 

Madd
e 
silinir
se  
Cr. α 

Cr.
α 

İki 
Ya
r. 

Gü
v. 

Faktörler 

Boyut 
Adı 1 2 3 

N22.  ,74
9 

1,8
1 

,81
8 ,724 ,680 

,79
3 

,76
8 

,84
5   Öfke 

N21. Kolay 
kızarım. 

,69
5 

1,8
5 

,79
9 ,618 ,734 ,82

6   Öfke 

N23.  ,55
6 

1,8
1 

,87
4 ,523 ,785 ,72

9   Öfke 

N14.  ,60
1 

1,9
0 

,77
1 ,559 ,762 ,54

0   Öfke 

N34.  ,65
2 

1,5
5 

,60
5 ,630 ,657 

,73
6 

,74
5 

 ,76
5  Depres

yon 
N32. 
Kendimden 
hoşlanmam. 

,565 
1,4
2 

,73
6 ,405 

,725 
 ,74

5  Depres
yon 

 ,62
8 

1,7
8 

,76
4 ,614 ,646 ,35

0 
,65
6  Depres

yon 

 ,62
5 

1,6
3 

,66
1 ,598 ,661 ,41

8 
,64
8  Depres

yon 

N63.  ,263 2,1
4 

1,0
00 ,369 ,768  ,43

4  Depres
yon 

N41. 
Tanımadığım 
insanlara 
yaklaşmakta 
zorlanırım. 

,63
6 

3,7
8 

,78
3 

,522 

,500 

,63
7 

,61
6 

  ,76
0 

Benlik 
farkınd
alığı 

N43.  ,495 
4,0
7 

,79
2 ,347 

,619 
  ,69

9 

Benlik 
farkınd
alığı 

N42.  ,47
4 

2,7
7 

1,0
20 ,430 

,559 
  ,63

6 

Benlik 
farkınd
alığı 

N12.  ,43
8 

3,3
5 

1,0
50 ,386 

,593 
  ,61

6 

Benlik 
farkınd
alığı 
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edilmiştir. Değişime açıklık üst boyutunda Hayal gücü (5 madde), Entelektüellik (3 madde) ve 
Sanatsal ilgi (3 madde)  şeklinde adlandırılan üç alt boyut 11 madde belirlenmiştir.   

 

Tablo 9. Değişime Açıklık Faktörü için Özdeğerler ve Açıklanan Varyans  

Alt Boyut 

Özdeğer 

Toplam Varyans % Birikimli 
% 

1.Hayal gücü 2,462 22,382 22,382 

2.Entelektüellik 2,402 21,840 44,223 

3.Sanatsal ilgi 1,102 10,021 54,243 

 

Tablo 10. Değişime Açıklık Faktörü için Açımlayıcı Faktör Analizi, Madde Analizi ve 
Güvenilirlik Analizi Bulguları 

Maddeler Ortak 
yük X S DM

TK 

Madd
e 
silinir
se  
Cr. α 

Cr.
α 

İki 
Ya
r. 

Gü
v. 

Faktörler 

Boyut 
Adı 1 2 3 

O12.  ,741 3,3
5 

1,05
0 ,640 ,577 

,70
7 

,49
1 

,83
4   Hayal 

gücü 

O13. 
Hayal 
kurmayı 
severim. 

,605 4,1
5 ,815 ,488 ,654 ,73

5   Hayal 
gücü 

O14.  ,534 2,5
3 

1,06
9 ,514 ,637 ,72

7   Hayal 
gücü 

O33.  ,387 2,7
0 ,926 ,363 ,697 ,57

1   Hayal 
gücü 

O31.  ,388 3,4
4 

1,00
5 ,340 ,709 ,55

5   Hayal 
gücü 

O52. 
Felsefi 
tartışmala
ra 
girerim. 

,673 3,6
3 

1,01
6 ,508 ,473 ,64

5 
,63
1  ,81

0  Entelek
tüel 
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DMTK: Düzeltilmiş Madde Toplam Korelasyonları 

Örneklemin büyüklük açısından faktör analizi için yeterliliğini değerlendirmek için kullanılan 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerleri .694-.860 arasındadır. Bartlett testi sonuçları 
incelendiğinde, elde edilen ki-kare değerinin .001 düzeyinde bir anlamlılığa sahip olduğu 
görülmektedir. İyi bir faktör analizi için KMO değerinin en az .60 olması gerektiği (Tabachnick 
ve Fidel, 2001),  ortak yük değerlerinin communalities değerlerinin 0,263 ile 0,770 arasında 
olduğu bilgilerinden hareketle, örneklem büyüklüğünün veri analizi için uygun düzeyde 
olduğunu, veri yapısının faktör analizi için uygulanabilir olarak değerlendirilebileceğini 
göstermektedir. 

Temel bileşen analizi ile beş üst boyut altında özdeğerin birden büyük olduğu (Kaiser, 1960) 
toplam 16 alt boyutun 68 madde ile temsil edildiği yapı elde edilmiştir. Çok faktörlü 
tasarımlarda açıklanan varyansın % 40 - % 60 arasında olması yeterli görülmektedir (Çokluk, 
Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010). Boyutların açıkladığı toplam varyansın % 48,869- % 
56,736 arasında değiştiği belirlenmiştir. Bu anlamda açıklanan varyansın kabul edilebilir 
düzeyin üzerinde olduğu belirtilebilir.  

Yapısal geçerlilik için boyut içi maddeler arası korelasyon değerlerinin ,90’dan küçük ve 
madde-toplam korelasyonları 0,25’den büyük (Seçer, 2015:172) olması gerekmektedir. Çift 
sayılı tablolarda verilen Düzeltilmiş Madde Toplam Korelasyon (DMTK) değerleri sütunu 
incelendiğinde,madde analizi için gerekli koşullarının sağlandığı belirlenmiştir.   

Ölçek alt boyutlarının arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon katsayıları Tablo 11'de 
gösterilmiştir. Bu doğrultuda, dışadönüklük, sorumluluk ve değişime açıklık ile pozitif 
ilişkiliyken duygusal dengesizlik ile negatif anlamlı ilişkilidir. Uyumluluk, sorumluluk ve  
değişime açıklık ile pozitif ilişkilidir. Sorumluluk, duygusal dengesizlik ile negatif anlamlı 
ilişkilidir. 

 

O54.  ,573 3,7
7 ,930 ,480 ,514  ,72

0  Entelek
tüel 

O53.  ,479 4,1
1 ,810 ,390 ,631  ,68

2  Entelek
tüel 

O23. 
Şiirden 
hoşlanırı
m. 

,545 3,8
9 

1,02
9 ,395 ,479 

,57
5 

,51
8 

  ,72
5 

Sanatsa
l ilgi 

O21.  ,563 4,4
3 ,654 ,440 ,460   ,70

8 
Sanatsa
l ilgi 

O24.  ,480 4,0
8 ,938 ,377 ,490   ,67

4 
Sanatsa
l ilgi 
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Tablo 11. Kişilik Boyutları Arasındaki İlişkiler 

Boyut Adı Ortalama Standart 
Sapma 2 3 4 5 

1. Dışadönüklük 3,8719 ,42972 ,057 ,272** -,501** ,286** 

2. Uyumluluk 3,6944 ,35007  ,181** -,107 ,288** 

3. Sorumluluk 4,2953 ,42382   -
,552** ,108 

4.Duygusal 
dengesizlik  

1,9474 ,47429    -,090 

5. Değişime 
açıklık 

3,7576 ,42866     

*p<0.05, **p<0.01 

Testin pilot çalışmasında elde edilen verilerin SPSS 22 paket programında açımlayıcı faktör 
analizi neticesindeki tanımlayıcı istatistik analizi (Tablo 12) ve normal dağılıma uygunluğunu 
test etmek amacıyla normallik testleri (Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk) hesaplanmıştır. 
Tanımlayıcı istatistik sonucunda aritmetik ortalama, ortanca ve mod değerlerinin birbirine 
yakın olduğu görülmektedir. Ayrıca, basıklık ve çarpıklık değerlerinin +1 ile - 1 değerleri 
arasında olduğu görülmektedir. Dolayısıyla basıklık ve çarpıklık değerlerinin istenilen aralıkta 
olması ve aritmetik ortalama, ortanca ve mod değerlerinin birbirine yakın olması sebebiyle test 
puanlarının normal dağıldığı kabul edilmiştir (Şencan, 2005:201; Akalın,2015:130). 
Kolmogorov Smirnov testi sonuçlarından test puanlarının normal dağılımdan anlamlı bir 
farklılık göstermediği görülmüştür (˃.05). 
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Tablo 12. Teste ait Tanımlayıcı İstatistikler  

Üst boyut adı Dışadönüklük Uyumluluk Sorumluluk Duygusal 
dengesizlik 

Değişime 
açıklık 

AFA sonucu 
toplam madde 
sayısı 

12 16 16 13 11 

Aritmetik 
Ortalama 3,8719 3,6944 4,2953 1,9474 3,7576 

Mod 3,78 3,83 4,45 1,17 3,73 

Medyan 3,8889 3,6979 4,3405 1,9500 3,7556 

Kolmogorov-
Smirnov ,200>.05 ,200>.05 ,052>.05 ,200>.05 ,200>.05 

Skewness  -,191 -,282 -,717 ,371 -,060 

Kurtosis  ,140 ,253 ,838 ,029 -,138 

 

6. SONUÇ 

Özdamar (2004) alfa güvenirlik katsayısının değerlendirilmesinde 0.60 ≤ α < 0.80 arasını 
“oldukça güvenilir” olarak tanımlamıştır. Bu araştırmada, madde-faktör analizlerine ve iç 
tutarlılık prosedürlerine dayanan ölçek geliştirilmesi çalışması, kültüre özgü uyarlanan Beş 
Faktör Modelinin, güvenilirliğini ve yapı geçerliliğini desteklediği yönünde ilk bulgulara 
ulaşıldığını göstermiştir. Beş faktör modelinin kültüre özgü uygulamasında genellikle İngilizce 
versiyonlarına başvurulan uluslararası ölçeklerin boyut ve alt boyut yapılarının 
farklılaşabileceği bulgulanmıştır. 

Araştırma sonuçları, kısa form ve dar örnekleme rağmen yapıyı yordayan sonuçlara ulaşıldığını 
göstermektedir. Sonuçlar, oluşturulan ölçeğin yapı geçerliği ve güvenirliğini ilk aşamada 
desteklemekle birlikte, daha yüksek örneklem büyüklüğü ile revizyon çalışması gerektirdiğine, 
tespit edilen yapının doğrulayıcı faktör analizi ile teyit edilmesine, ölçüt ve tahmin 
geçerliliğinin, test-tekrar test güvenilirliğinin belirlenmesine ihtiyaç olduğunu işaret 
etmektedir. Bununla birlikte yaşa, doğum sırasına, cinsiyete ve İnsan Kaynakları Yönetimi 
alanında kullanılması için de ayrıca meslek gruplarına ve eğitim düzeyine bağlı olarak norm 
çalışmasının yapılması gerekecektir. Araştırma üniversite öğrencilerinden ve yaş aralığı dar bir 
örneklemden elde edildiği için sınırlılık taşımaktadır.  
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ÖZET 

Doğru işin doğru kişi ile eşleştirilmesine dayanan insan kaynakları yönetiminin personel alımı 
fonksiyonu, bu maksatla kullanılan personel seçme testleri üzerine yapılandırılmıştır. Bu alanda 
Türkiye’de başarılı uyarlama çalışmaları bulunmaktadır. Bunun yanında özgün ölçek geliştirme 
çalışmalarından da bilimsel ve pratik açıdan fayda alınacağı ifade edilebilir. Bu çalışmada 
bilişsel süreçlerin pratik uygulamasının ortaya çıkarılmasını hedefleyen özgün bir pratik mantık 
yürütme testi geliştirilmesi amacıyla ön pilot araştırma ve pilot araştırma verileri analiz 
edilmiştir. Geliştirilen pratik mantık yürütme testi 33 üniversite öğrencisine ön pilot çalışma 
olarak uygulanmıştır. Ön pilot uygulamadan sonra geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda 
17 çoktan seçmeli sorudan oluşan test 320 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Yapılan 
analizler sonucunda bazı sorular düzeltilerek ve bazı sorular ise çıkartılarak testteki soru sayısı 
dokuza düşürülmüştür. Uygulanan testin ortalama madde ayırt edicilik indeksi .502 ve ortalama 
madde güçlük indeksi .332 olarak tespit edilmiştir. Nihai testin Cronbach alfa güvenirlik 
katsayısı .696 olarak hesaplanmıştır. Sonuçlar, geçerli ve güvenilir, beş seçenekli dokuz 
sorudan oluşan bir test geliştirildiğini göstermiştir. Geliştirilen bu testin, insan kaynakları 
yönetimi alanındaki araştırma ve uygulamalarda kullanılması yoluyla bu alandaki kuramsal 
bilgi birikimine katkı yapacağı değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Test geliştirme, insan kaynakları, mantık yürütme testi  

 

ABSTRACT 

The recruitment function of human resources management, based on matching the right job 
with the right person, is structured on the personnel selection tests used for this purpose. There 
are successful adaptation studies in this field in Turkey. In addition, it can be stated that 
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scientific and practical benefits will be obtained from original scale development studies. In 
this study, pre-pilot research and pilot research data were analyzed in order to develop an 
original practical logic test aiming to reveal the practical application of cognitive processes. 
The practical logic test developed was applied to 33 university students as a pre-pilot study. 
After the preliminary pilot application, the test consisting of 17 multiple-choice questions was 
applied to 320 university students. As a result of the analysis, some questions were corrected 
and some questions were removed, reducing the number of questions in the test to nine. The 
average item discrimination index of the test applied was .502 and the average item difficulty 
index was .332. The Cronbach alpha reliability coefficient of the final test was calculated 
as .696. The results showed that a valid and reliable test consisting of nine questions with four 
options was developed. It is considered that this developed test will contribute to the theoretical 
knowledge in this field by using it in research and applications in the field of human resources 
management. 

Keywords: Test development, human resources, logic test. 

 

1. GİRİŞ 

İnsan Kaynakları Yönetim alanında işe alım, kişisel gelişim, kariyer gelişimi, takım kurma, 
yedekleme gibi maksatlarla iş-kişi uyumu sağlamanın (doğru kişiyi doğru işe almanın) ya da 
terfi ettirmenin yolu, pozisyonun gerektirdiği bilgi, yetenek, beceri, tutum ve davranış 
alanlarına ve seviyelerine sahip kişileri seçmekten geçer. Çok yönlü ölçüm yapabilen ve 
standart hale getirilmiş başarı ve yetenek testlerine de bu maksatla başvurulur (Çetin, Arslan ve 
Dinç, 2015:80-82). Ölçme işleminde her bir adayın belirli bir özelliğe veya niteliğe sahip olup 
olmadığı veya ne derece sahip olduğu belirlenmeye çalışılır (Atılgan, 2013). Değerlendirme ise 
ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak ölçülen nitelik hakkında karar verilmesidir 
(Yılmaz, 2004). Yetenek testleri, bireyin yetenek ve yetkinliklerinin belirlenmesinde kullanılan 
değerlendirme araçlarıdır ve genel olarak performans ölçen testler olarak bilinir. Bireyin belirli 
bir alandaki becerisini, yatkınlığını ve performansını ölçer.  

Bu çalışmanın amacı test geliştirme basamaklarını dikkate alarak muhakeme yeteneğine 
yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen 
17 maddelik soru havuzu 33 üniversite öğrencisine uygulanmış; ön pilot çalışma sonrasında 
dokuz maddelik test beş cevap seçenekli hazırlanmış, 320 öğrenciye uygulanarak geçerlik ve 
güvenirlik çalışması ile testin madde analizinin sonuçları aşağıda sunulmuştur. 

2. MUHAKEME YETENEĞİ 

Muhakeme, çeşitli düşünme tarzlarını içeren bir etkinliktir (Peresini ve Webb, 1999). Thurstone 
(1961)’a göre ise zihinsel farklılıklar “g” faktöründen değil, birbirinden farklı on iki faktörden 
kaynaklanmaktadır ve bunlardan biri olan muhakeme akıl yürütme, mantıksal ilişkileri görme 
sayı ya da şekil dizilerinin kurallarını bulma olarak adlandırılır. 
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Muhakeme, kuralları anlama, parçalar arasındaki ilişkiyi kurma, mantıksal örüntüleri ve 
ilişkileri algılama kabiliyetini (hız ve doğruluğun birleşimi) ve bunların mantıksal sonuçları 
hakkında çıkarımlar yapma (örn, tümdengelimli muhakeme) kabiliyetidir (Kagan, Pearson ve 
Welch, vd., 1966). Bu, karmaşık yeni konuları öğrenme ve anlama, verilen kural, varsayım ve 
ilişki setlerinin mantıksal sonuçları hakkında çıkarımlar yapma, rasyonel çıkarımlar üretmek 
için mantıksal verileri kullanma yeteneğini kapsamaktadır.  

Muhakeme, ancak düşünmenin ileri basamaklarında ortaya çıkan bir yetenek ve beceridir. 
Ancak gözden kaçırılmaması gereken husus, her kritik düşünme ya da yaratıcı düşünme 
sürecinin “muhakeme” özelliği taşımamasıdır. Bir düşünce, bilgi temeline dayanmıyorsa, 
mantıklı yaklaşımlar içermiyorsa muhakeme olarak kabul edilemez (Umay, 2003). Bugün 
muhakeme yapabilmenin bir yetenek olduğu, doğuştan veya çevresel faktörlerden 
kaynaklansın, eğitimle geliştirilebildiği kabul edilmektedir. Bu nedenle psikologların ve 
eğitimcilerin ilgi odağı olmaya devam etmektedir (Steen, 1999). Bilişsel yetenek testlerinin 
gerek kültürler arası geçerliği ve gerekse uluslararası genellenebilirliği dikkate alındığında; 
hem yerel hem de küresel bir nitelik taşıyan günümüz organizasyonları için, eğitim ve özellikle 
de iş performansının tahmini için iyi bir seçim aracı olduğu (Güler, Bayrak ve Ocak, 2018; 
Demir ve Yılmaz, 2017); dolayısıyla muhakeme yeteneğinin, mesleğe yönlendirme dahil 
(Özgüven, 2012), insan kaynakları yönetiminin personel seçme fonksiyonu bağlamında 
başvurulan etkin ve belirleyici bir yetenek türü olduğu ifade edilebilir. 

3. YÖNTEM 

Bir grubun belirli özelliklerinin belirlenmesi için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalara 
tarama araştırması denir (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012). Bu çalışma, nicel araştırma 
yöntemlerinden tarama deseni kullanılarak yapılmıştır. Örneklemden toplanan veriler 
sayesinde, evrenin düşünceleri veya inanışları hakkında nicel ve sayısal betimlemeler yapılması 
sağlanır (Fraenkel vd., 2012). Öncelikle araştırma kapsamındaki yetenek (muhakeme) alanına 
özgü soru havuzu hazırlanmıştır (Turgut, 2015). Test son şeklini almadan önce kapsam 
geçerliği için üç uzmanın görüşleri alınmış, testin ana amacı hakkında bilgi verilmiş ve 
değerlendirme yapmaları istenmiş, ön pilot çalışma kapsamında test, 33 üniversite öğrencisine 
birebir çözdürülmüştür. Cevaplama süreleri, anlamakta zorluk çekilen soru olup olmadığı 
kontrol edilmiştir. Anlaşılmayan sorular havuzdan çıkartılmış; uygun şekilde revize edilmiş 
veya değiştirilerek testte gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ön pilot çalışmanın madde analizleri 
sonucunda 8 maddenin testten çıkarılmasına karar verilmiştir. Adayların yaklaşık olarak 17 
sorudan oluşan testi 29 dakikada cevaplayabildikleri gözlenmiştir.  

Bir testin puanlanabilen en küçük bileşeni olan maddelerden (Turgut, 1977) oluşan bir ölçme 
aracının kaliteli olması, onu oluşturan maddelerin özelliklerine bağlı olarak değişir. Ölçülmek 
istenen özelliğin ölçülüp ölçülmediğinin belirlenmesi, beklenen şekilde performans 
göstermiyorsa nedenlerinin araştırılması ve amacına uygun hale getirilmesi sürecine de madde 
analizi denir (DeVellis, 2006). Madde analizi, güçlük indeksi, ayırt edicilik indeksi ve çeldirici 
analizinden oluşan üç aşamalı olarak incelenmiştir (Cohen, ve Swerdlik, 2018:255). Ön pilot 
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araştırma neticesindeki test 320 üniversite öğrencisine beş dakika süre sınırıyla uygulanmış; 
geçerlik ve güvenirlik katsayıları hesaplanmış, çeldirici analizi yapılarak madde analizleri 
tamamlanmıştır. 

Muhakeme testinde elde edilen sonuçların puanlanmasında; doğru cevaplar 1 puan, yanlış 
cevaplar ve boş bırakanlar 0 puan olarak değerlendirilmiş, her öğrencinin testten aldığı toplam 
puan hesaplanmıştır.  

4. ÖRNEKLEM VE PİLOT UYGULAMA VERİLERİNİN ANALİZİ 

Bu çalışmada örneklem, kolayda örnekleme (convenient sampling) yoluyla seçilmiştir 
(Fraenkel ve Wallen, 2006). 320 katılımcının 133’ü (%41.6) erkek ve 187’sı (%58.4) 
kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 23.51, standart sapma değeri 1.87 ve 
yaş aralığı 18-35’dir.  

Testin pilot çalışmasında elde edilen verilerin SPSS 22. paket programında betimsel istatistik 
analizi (Tablo 1) ve normal dağılıma uygunluğunu test etmek amacıyla normallik testleri 
(Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk) hesaplanmıştır. Betimsel istatistik sonucunda 
aritmetik ortalama (2,97), ortanca (3) ve mod (2) değerlerinin birbirine yakın olduğu 
görülmektedir. Ayrıca, basıklık (-.036) ve çarpıklık (.720) değerlerinin +1 ile - 1 değerleri 
arasında olduğu görülmektedir. Dolayısıyla basıklık ve çarpıklık değerlerinin istenilen aralıkta 
olması; aritmetik ortalama, ortanca ve mod değerlerinin birbirine yakın olması sebebiyle 
muhakeme testi puanlarının normal dağıldığı kabul edilmiştir (Şencan, 2005:201; 
Akalın,2015:130). Kolmogorov Smirnov ve Shapiro-Wilk testi sonuçlarından test puanlarının 
normal dağılımdan anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür (.06˃.05).  

Tablo 1. Teste ait Betimleyici istatistikler  

Soru Sayısı  9 

Uygulanan kişi sayısı  320 

Ortalama  2,97 

Standart sapma  2,157 

Skewness  ,720 

Kurtosis  -,036 

Cronbach alpha  .696 

Ortalama madde güçlüğü  ,330 

Ortalama madde ayırt ediciliği  ,502 

Geçerlilik, ölçeğin ölçülmek istenen şeyi ölçme derecesidir (Altunışık vd., 2012:123). Ayırt 
edicilik indeksi, bir maddenin başarı düzeyi yüksek ile düşük cevaplayanları ayırt etme 
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derecesidir ve maddenin geçerliliği ile ilgili bir indekstir. Diğer bir ifadeyle, ilgili maddenin 
bilenle bilmeyeni birbirinden ayırabilme ölçüsüdür. Henryson Yöntemi ile ayırt edicilik indeksi 
hesaplamaları, korelasyon katsayılarından yararlanarak yapılır ve ayırt edicilik indeksi, -1 ile 
+1 arasında değer alır. İndeksin 0’a yaklaşması durumunda, ilgili maddenin alt ve üst grubu 
ayırt ediciliği düşük, 1’e yaklaşması durumunda ise “maddenin alt ve üst grubu ayırt ediciliği 
yüksektir” biçiminde yorum yapılabilir. İndeksin pozitif olması, maddenin doğru cevaplanma 
oranının üst grupta yüksek olduğunu, negatif olması ise maddenin doğru cevaplanma oranının 
alt grupta yüksek olduğunu gösterir (Baykul, 2000:504). Ayırt ediciliği negatif olarak 
belirlenmiş bir madde testten hemen çıkarılmaz. Öncelikle bu durumun maddedeki bir 
belirsizlik ya da cevap anahtarındaki yanlışlık gibi nedenlerden kaynaklanabileceği 
düşünülmelidir. İlgili yanlışlık düzeltilirse indeks pozitife dönebilir (Hasançebi, Terzi ve 
Küçük, 2020). 

Henryson Yöntemine göre, madde güçlük indeksi, maddeyi doğru cevaplayanların tüm 
cevaplayanlara sayısına oranıdır. Bu indeks 0 ile 1 arasında değerler alabilir. Güçlük indeksi 
0’a yaklaştıkça maddenin zor bir madde, 1’e yaklaştıkça maddenin kolay bir madde olduğu 
yorumu yapılabilir (Yüksel ve Ateş, 2019). Güçlük indeksi, maddenin ölçme aracını alan 
cevaplayana ne denli zor veya kolay geldiğini gösterir. Maddenin hitap ettiği en iyi örtük özellik 
düzeyidir (Hasançebi vd., 2020). Genellikle güçlük indeksi değerinin 0.50 olması beklenir. 
Ancak, ölçme aracı kapsamındaki tüm maddeler güçlük indeksleri 0.50 olarak hazırlanmaz. Bu 
tercih edilmeyen bir durumdur. Bunun yerine ölçme aracı içerisine zor, kolay ve orta güçlükte 
maddeler serpiştirilmelidir. Buradan hareketle testin ortalama güçlüğünün 0.50 olması ideal bir 
sonuçtur. Ölçme aracındaki maddelerin güçlük dağılımlarının da normal olması 
beklenmektedir. Orta güçlük düzeyindeki maddelerden oluşan ölçme araçlarının güvenilirlik 
düzeyi daha yüksek bulunurken, çok kolay ya da zor maddelerden oluşan testlerin güvenilirlik 
düzeyleri düşük bulunur. 

Çeldirici analizi, güçlük ve ayırt edicilik indekslerinden sonra madde analizinin önemli bir 
bileşenidir (Thissen v.d., 1989). Çeldirici analizinin ana amacı, ölçme aracı içerisindeki 
maddelerden gözden geçirilmesi ve yenilenmesi gereken maddeleri belirlemek, etkin olmayan 
çeldiricileri ortadan kaldırmak ve çoktan seçmeli maddelerin ayırıcılık gücünü artırmaktır 
(Haladyna, 2016). Bir seçeneğin en iyi çeldirici olabilmesi için ilgili çeldiriciyi alt gruptan 
seçenlerin sayısı ile üst gruptan seçenlerin sayısının farkının diğer seçeneklerle kıyaslandığında 
maksimum olması gerekmektedir. Bir seçeneğin en güçlü çeldirici olması için ise, her iki 
gruptan da en çok kişiyi kendisine çeken çeldirici olması gerekmektedir. Çeldirici seçeneklerin 
etkili şekilde çalıştığını söyleyebilmek için her birinin yeterli miktarda cevaplayıcı tarafından 
seçilmesi gerekir (Hasançebi vd., 2020). Cevaplayıcıların %5'inden daha azının seçtiği bir 
çeldirici etkili olmayan bir çeldirici olarak kabul edilir (Haladyna ve Downing, 1993). 

Bir testten öğrencilerin aldığı puanların güvenirliğine hizmet edebilecek bir başka istatistik 
tekniği ise Cronbach Alfa yöntemidir. Bu yöntem KR20 ile aynı mantık üzerine kurulu 
olduğundan, doğru yanıta bir, yanlış yanıta sıfır puan verilen testlerde kullanılabilir (Atılgan, 
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2013). Kullanılan bu istatistik teknikleriyle elde edilen katsayıya bakılarak testten öğrencilerin 
aldığı puanların güvenirliği hakkında yorum yapılabilir. Güvenirlik katsayısı sıfır ile bir 
arasında değişen bir sayı ile ifade edilir. Bu değerin bire yaklaşması oranında testten 
öğrencilerin aldığı puanların güvenirliği artar (Gömleksiz & Erkan, 2010). Cronbach Alfa 
katsayısının (α) 0.40 dan düşük olması testten öğrencilerin aldığı puanların güvenilir 
olmadığını, 0.40-0.60 arasında olması testten öğrencilerin aldığı puanların güvenirliğinin düşük 
olduğunu, 0.60-0.90 arasında olması testten öğrencilerin aldığı puanların oldukça güvenilir 
olduğunu, 0.90’nın üstünde olması ise testten öğrencilerin aldığı puanların yüksek derecede 
güvenilir olduğunu gösterir (Can, 2014; Özdamar, 2004). 

Ön pilot uygulamanın geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda test dokuz madde olarak 
belirlenmiştir. Testten alınabilecek en yüksek puan 9 en düşük puan ise sıfırdır. Uzman 
görüşleri doğrultusunda düzeltilen testin yapı geçerliğini sağlamak için pilot çalışma 
kapsamında yapılan madde analizi (Şencan, 2005) sonuçları bulgular kısmında ayrıntılı olarak 
verilmiştir. Testin madde analizi için, madde ayırt edicilik ve güçlük indeksleri hesaplanmış, 
çeldirici analizi yapılmıştır. Testin güvenirlik çalışması için ise SPSS 22 programı kullanılarak 
Cronbach alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. 

5. BULGULAR 

Kapsam geçerliği başarı testlerini geliştirmede başlangıç noktasını oluşturur. Testler için 
belirtke tablosu hazırlamak testin kapsam geçerliğini arttırmada kullanılan bir yoldur 
(Büyüköztürk vd., 2012). Ölçme aracında yer alan her bir sorunun, o yetenek alanı ile ilgili 
olması koşuluyla kapsam geçerliği sağlanmış olur (Yurdabakan, 2008). Hazırlanan soru 
havuzunun üç uzmana inceletilmesi ve uyuşum yakalanması nedeniyle kapsam geçerliliği şartı 
sağlanmıştır. 

Pilot çalışmanın güçlük ve ayırt edicilik için yapılan madde analizi SPSS ve ITEMAN 4.1 
madde analizi programı kullanarak yapılmış ve sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Pilot Uygulama Madde Analizi Sonuçları 

Sorular Pj Güçlük rj Ayırt 
edicilik 

1.soru  .478 Orta  .526  Çok iyi 

2. soru  .347 Orta .499  Çok iyi 

3. soru  .388 Orta .509 Çok iyi 

4. soru  .372 Orta .613 Çok iyi 

5.soru  .550 Kolay .433 Çok iyi 

6. soru  .388 Orta .609 Çok iyi 

7. soru  .181 Zor .332 İyi 

8. soru  .153 Zor .484 Çok iyi 

9.soru  .113 Zor .513 Çok iyi 

(Kriterler için bknz. Hasançebi vd., 2020; Kehoe, 1995; Mitra, Nagaraja, Ponnudurai ve Judson, 
2009). 

Alan yazında r ≥ 0,25 olan değerler için bu maddelerin bilen ile bilmeyeni ayırt etmede başarılı 
maddeler olduğu belirtilmektedir (Çepni, Bayrakçeken, Yılmaz, Yücel, Semerci, Köse, Sezgin, 
Demircioğlu ve Gündoğdu, 2008). Tablo 2’deki “r” (r ≥ 0,25) değerleri incelendiğinde, testten 
madde çıkarılmamasına karar verilmiştir. Dokuz sorudan oluşan testin ortalama madde güçlük 
indeksi (Pj) 0,332 ve ortalama ayırt edicilik indeksi (Rj) ise 0,502 olarak bulunmuştur. Bu tespit 
haricinde, testten öğrencilerin aldığı puanların güvenirliğini belirlemek için hesaplanan 
Cronbach α güvenilirlik katsayısı (Altunışık vd., 2012). 0.696 olarak tespit edilmiştir. Bu 
analizlerin sonucuna göre madde zorluk ve madde ayırdedicilik endekslerinin kabul edilebilir 
düzeyde, öğrencilerin aldığı puanların oldukça güvenilir olduğu belirtilebilir. 

Test uygulamasının çeldiricilik analizi kapsamında üst grup (yüksek skor alan %27 ) ve alt grup 
(düşük skor alan %27) yanıtlayıcıların şıklara göre dağılım sayıları Tablo 3’de sunulmuştur. 
Doğru cevap şıkkını işaretleyenlerin büyük kısmının üst grupta yer aldığı görülmektedir. 
Çeldirici olması düşünülen şıkların 1,2,3,4 ve 6’ncı maddelerde etkin olarak çalıştığı; 5’inci 
maddenin “a”ve “e” seçenekleri ile 7,8 ve 9’uncu maddelerin tüm çeldiricilerinde etkin olarak 
çalışmadığı görülmektedir. Mevcut bulgunun zaman baskısı nedeniyle boş cevap sayısının 
artması ve son sorulara (7,8,9) ulaşabilen alt grubun sayıca azlığından kaynaklandığı 
değerlendirilmektedir. Mevcut bulgunun, diğer bulgularla aynı yönde test süresinin 
revizyonuna işaret ettiği ifade edilebilir.  
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Tablo 3.  Seçeneklerin Çeldirici Analizi Bulguları 

Madde 
No ve 
Doğru 
Şık 

Cevap 

Seçeneklere Göre Kişi Sayısı ve Oranı 

A(%) B(%) C(%) D(%) E(%) Boş(%) 

1.Soru Toplam 54(16,9) 41(12,8) 152(47,5) 33(10,3) 19(5,9) 21(6,6)   

C+ Üst Grup 6 5 68 5 3  

 Alt Grup 24 19 10 12 12  

 Fark -18 -14 58 -7 -9  

2.Soru Toplam 102(31,9) 13(4,1) 25(7,8) 111(34,7) 21(6,6) 48(15,0) 

D+ Üst Grup 16 2 9 56 4  

 Alt Grup 30 7 51 5 7  

 Fark -14 -5 -42 51 -3  

3.Soru Toplam 24(7,5) 125(39,1) 35(10,9) 72(22,5) 25(7,8) 39(12,2) 

B+ Üst Grup 4 59 3 16 5  

 Alt Grup 8 5 16 31 8  

 Fark -4 54 -13 -15 -3  

4.Soru Toplam 62(19,4) 118(36,8) 33(10,3) 33(10,3) 24(7,5) 50(15,6) 

B+ Üst Grup 7 71 3 5 1  

 Alt Grup 22 6 9 18 8  

 Fark -15 65 -6 -13 -7  

5.Soru Toplam 6(1,9) 170(53,1) 45(14,1) 18(5,6) 1(0,03) 80(25,0) 

B+ Üst Grup 3 79 2 3 1  

 Alt Grup 3 20 22 6 0  

 Fark 0 59 -20 -3 1  

6.Soru Toplam 12(3,8) 42(13,1) 122(38,1) 11(3,4) 24(7,5) 109(34,1) 

C+ Üst Grup 2 3 74 1 2  

 Alt Grup 7 19 4 4 9  
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 Fark -5 -16 70 -3 -7  

7.Soru Toplam 11(3,4) 25(7,8) 54(16,9) 61(19,1) 19(5,9) 150(46,9) 

C+ Üst Grup 4 6 35 24 8  

 Alt Grup 4 8 4 10 3  

 Fark 0 -2 31 14 5  

8.Soru Toplam 18(5,6) 16(5,0) 48(15,0) 20(6,3) 47(14,7) 171(53,4) 

E+ Üst Grup 7 7 17 6 37  

 Alt Grup 4 4 10 4 0  

 Fark 3 3 7 2 37  

9.Soru Toplam 33(10,3) 20(6,3) 17(5,3) 12(3,8) 27(8,4) 211(65,9) 

A+ Üst Grup 24 12 6 3 10  

 Alt Grup 0 3 5 4 5  

 Fark 24 9 1 -1 5  

6. SONUÇ 

Özdamar (2004) alfa güvenirlik katsayısının değerlendirilmesinde 0.60 ≤ α < 0.80 arasını 
“oldukça güvenilir” olarak tanımlamıştır. Araştırma ve veri analizi sonuçlarına göre pilot 
uygulama neticesinde geliştirilen muhakeme testinin geçerli (Ort. Pj=0,332; Ort rj=0,502)  ve 
0.696 oranında güvenilir bir test olduğu; test aracının muhakeme yeteneğini değerlendirmek 
için halihazırda kullanılabileceğini göstermekle birlikte genel anlamda zor fakat ayırt edici 
maddelerden oluştuğu belirlenmiştir. Bununla birlikte test geliştirme çalışması kapsamında, 
testin ölçmeyi hedeflediği yeteneğin, iş için gerekli özelliği barındıran pozisyondaki iş 
başarısını yordaması yönünde tahmin geçerliliği, test-tekrar test güvenilirliği çalışması 
yapılmasına ve testin ortalama güçlük düzeyini 0,50 düzeyine çıkartacak şekilde hız testi olması 
nedeniyle süre tespitinin ve son üç sorunun çeldiricilerinin iyileştirilmesine ihtiyaç duyulduğu 
belirlenmiştir.   
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ÖZET 

Stratejik yönetim işletmelerin geleceğine ilişkin kararların alınmasıyla ilgili önemli bir 
kavramıdır. Tepe yönetim tarafından kararların alınması, uygulanması, yürütülmesi ve 
denetlenmesi stratejik açıdan çok önemlidir. Bu kararların diğer alt kademede bulunan 
yöneticiler ve çalışanlar tarafından başarılı bir şekilde yerine getirilmesinde önemli rol alır. Bu 
da işletmelerin başarısı için rekabetin çok yoğun yaşandığı günümüz Endüstri 4.0 döneminde 
önem arz etmektedir. Endüstri 4.0 dönemin başlamasıyla işletmelerin sanayi devriminden bu 
yana olan rekabeti daha da artmıştır. İşletmeler de rekabet avantajını sağlamak ve rakiplerinden 
bir adım öne geçmek için çevre ve teknolojinin sürekli değişmesi ile ortaya çıkan rekabet 
koşullarına ayak uydurmak için farklı stratejiler uygulamışlardır. Bu stratejilerden en 
önemlilerinden bir tanesi de hiç şüphesiz dijital dönüşüm olmuştur. Dolayısıyla, işletmelerin 
herhangi bir dijital bir araçtan veya teknolojiden yararlanmadan yönetilmesi oldukça güç 
olmakla birlikte yanlış kararlar almakta hata bu kararlar neticesinde hata yapma olasılıkları 
yüksek olabilmektedir. Bu bağlamda profesyonel ve dinamik yöneticiler varlıklarını 
sürdürebilmek için dijital dönüşüm ekseninde stratejik yönetim politikaları uygulamaktadırlar. 
Çevresel ve teknolojik değişimleri ışığında pazardaki değişimi sezerek hızlı ve yerinde karar 
vermeye çalışmaktalar. Bu değişimin öğrenip firmalarının yönetim politikalarına entegre edip 
geleceğe dair yatırımlar yapmaktadırlar. Bu süreçte dijital dönüşüme olabildiğince önem 
vermekledirler. Çünkü dijital bilgi çağın en karakteristik özeliği bilgiye hızlı ulaşıp ve bilginin 
hızlı paylaşılmasıdır. Bu durum da üretimden pazara kadar her süreci etkilemektedir. 
Dolayısıyla bu çalışmanın amacı dijital dönüşümün stratejik yönetimdeki rolünü teorik bir 
perspektiften incelemektir.  Bu amaç doğrultunda stratejik yönetim ve dijital dönüşüm 
kavramları ve özelikleri incelenmiş iki değişken arasındaki ilişki literatür odaklı kurulmaya 
çalışılmıştır. Sonuç olarak işletmeler rekabet avantajını elde etmek ve varlıklarını 
sürdürebilmek için ortaya çıkan teknoloji yakında takip etmeli, Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan 
yapay zeka ve robotik sistemleri sadece üretim, pazarlama ve işletmenin diğer departmanlarında 
değil aynı zamanda yönetimin karar almasında da etkili kullanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Stratejik Yönetim, Dijital Dönüşüm, Endüstri 4.0. 

 

ABSTRACT 

Strategic management is an important concept for decision-making about the future of 
businesses. Decision-making, implementing, executing and supervising by the top management 
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is strategically important. It plays an important role in the successful fulfillment of these 
decisions by managers and employees at other lower manager levels. This is important for the 
success of businesses in today's Industry 4.0 era, where competition is intense. The competition 
of businesses has increased since the industrial revolution especially with the start of the 
Industry 4.0 era this competition has been more intense, Businesses have also implemented 
different strategies to keep up with the competitive conditions that arise with the constant 
change of environment and technology in order to gain competitive advantage and to get one 
step ahead of their competitors. One of the most important of these strategies is undoubtedly 
digital transformation. Therefore, although it is very difficult for businesses to manage without 
using any digital tool or technology, mistakes in making wrong decisions can be high as a result 
of these decisions. In this context, professional and dynamic managers implement strategic 
management policies based on of digital transformation in order to sustain their existence. In 
the light of environmental and technological changes, they sense the changes in the market and 
try to make quick and appropriate decisions. They try to learn about these changes and integrate 
them into the management policies of their companies and make investments for the future. In 
this process, they attach importance to digital transformation as much as possible. Because the 
most characteristic feature of digital information age is fast access to information and rapid 
sharing of information. This situation affects every process from production to the market. 
Therefore, the purpose of this study is to examine the role of digital transformation in strategic 
management from a theoretical perspective. For this purpose, the concepts and properties of 
strategic management and digital transformation were examined and the relationship between 
these two variables was tried to be established in the light of literature. As a result, businesses 
should follow the emerging technology soon in order to gain competitive advantage and sustain 
their existence, and the artificial intelligence and robotic systems that emerged with Industry 
4.0 should be used effectively not only in production, marketing and other departments of the 
business, but also in management decision-making. 

Keywords: Strategic Management, Digital Transformation, Industry 4.0 

 

1. GİRİŞ 

Endüstri 4.0 sonuçlarından bir olan robotik sistemler işletmelerde dijitalleşme sürecini daha da 
hızlandırmış ve yöneticilerin bu süreci en etkin şekilde yönetmek için farklı metotları 
araştırmalarına ve uygulamalarına yöneltmiştir. Bundan dolayı dijital dönüşüm yönetim 
alanında önemli bir rol üstlenmiştir. 

Dijital dönüşümde tarihsel süreç incelendiğinde, endüstri 1.0 devrimi ile buharlı makinenin 
icadı ile bu süreç başlamıştır. Endüstri 2.0’ra elektriğin bulunması ile geçilmiş ve seri üretime 
başlanmıştır. Endüstri 3.0 ise bilişim teknolojisindeki hızlı ilerlemeler bilgisayar ve otomasyon 
entegreli makinelerin üretim hayatına girmesi ve tam zamanında üretim ile başlamıştır. Son 
olarak da dördüncü sanayi devrimi (Endüstri 4.0), mevcut otomasyon ve bilgi işlem trendi için 
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çeşitli yeni teknolojilerde yapay zekânın üst düzeyde kullanımı ile dijital dönüşüm üst düzeyde 
sağlanmış ve çevik üretime geçilmiştir. 

Endüstri 4.0, birçok sosyal grupta, akademisyenlerde, endüstride ve çeşitli akademisyenlerin 
akademisyenlerinde geniş çapta tartışılan bir konu haline gelmiştir (Sae-Lim & Jermsittiparsert, 
2019). İlk olarak, çeşitli araştırma merkezleri, firmalar ve üniversiteler için yüksek düzeyde 
dijital dönüşümün gerçekleştiği 2011 yılında Alman federal hükümeti tarafından tanıtılmış ve 
daha sonra tüm işletmeler için çok önemli unsur haline gelmiştir. Bu dönüşüm tüm sektörlerde 
yeni radikal yapılanmalarda, işletmelerin yerel ve globalleşme sürecinde hızlı değişimlere 
sebep olmuştur(Schwertner, 2017; Schwarzmüller, Brosi, Duman & Welpe, 2018). Hızlı 
büyümenin ardındaki mantık, Endüstri 4.0'ın faydalarının en son teknolojiye maksimum değer 
verecek şekilde değerlendirilmiş olmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avustralya 
gibi en gelişmiş ülkelerde, endüstri 4.0 teknolojileri artık geniş çapta üretime ve yönetime 
uyarlanmaya başlamıştır. Bu fikir bir araştırma gelişimi olarak ilk kez öngörüldüğünde, endüstri 
4.0 devrimi, uygulayıcılar, yöneticiler ve akademisyenler tarafından önemli bir yönetim unsuru 
olduğu ifade edilmektedir(Hofmann & Rüsch, 2017; Haseeb, Hussain, Ślusarczyk, & 
Jermsittiparsert, 2019; Oztemel & Gursev, 2020). 

Markus ve Loebbecke (2013) stratejik yönetim için önemli olan bu dijital dönüşümü iki temel 
yapıda kategorize etmişlerdir. Birincisi,  işletmelerdeki yeni ürün ve hizmetlerin üretimden 
pazarlamaya kadar tüm süreçlerin etkin ve verimli olarak yönetilmesi, ikincisi alt, orta ve üst 
yönetim kademelerin arasında stratejik ve entegre yapılar oluşturarak tüm departmanların 
koordineli hareket etmesinin sağlanması. Her iki durum da yönetimde dijital dönüşümün 
önemini göstermektedir. Çünkü dijital dönüşüm sipariş ve tanıtımında kullanılan kurumsal web 
sayfaları, stok takibi yapan programlar gibi işletmelerin üretim ve hizmet gibi operasyonel 
faaliyetlerindeki başarısının yanı sıra, işletmenin stratejik hedeflerine ulaşması açısından da 
önemi gittikçe artmaktadır (Yoo, Boland, Lyytinen & Majchrzak, 2012). Bu dijital dönüşüm 
işletmelere rekabet ortamında avantaj sağlamaktadır. Bundan dolayı dijital dönüşüm stratejik 
yönetimde önemli bir unsur haline gelmiştir. Çünkü dijital dönüşüm işletmeleri hem örgütsel 
olarak çevik olmasında hem de dinamik yeteneklerini üst düzeyde kullanmasında önemli bir rol 
oynamaktadır.  

LİTERATÜR 

STRATEJİK YÖNETİM VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM 

Strateji kavramı teknolojinin artması ve hızla değişmesiyle birlikte yönetim alanında uzun 
zamandan beri kullanılmaya başlanmıştır. Dlayısyla yönetim biliminde bir çok araştırmacı ve 
yazar tarafından farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Grant ve Jordan (2014) uzun vadeli 
hedeflerin belirlenmesi ve bu hedefleri sürdürmek için kaynakların dağıtımı olarak 
tanımlamaktadır. (Ketchen & Craighead (2020) potansiyel rekabet avantajı sağlayan yeni 
kaynaklara yönelik iş modelleri olarak ifade etmektedir. Dvorský, Petráková, Khan, 
Formánek& Mikoláš, (2020) tarafından ise stratejik yönetim işletmenin uzun vadeli hedeflerine 
ulaşmak için strateji oluşturma, strateji uygulama ve değerlendirme olarak tanımlanmaktadır. 
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Ayrıca planlama, sonra uzun vadeli planlama, toplu planlama ve stratejik planlama olarak 
(Akgemci & Güleş, 2009; Yıldırım, Tuzlukaya& Kırkbeşoğlu, 2020). Bu tanımlardan da 
anlaşılacağı gibi stratejik yönetim daha çok yönetim tarafından belirtilen stratejilerin 
planlaması, uygulanması, koordine edilmesi ve denetlemesi ile ilgilidir.  

Stratejik yönetimin bir çok özeliği bulunmaktadır. Bu özellikler aşağıdaki gibi özetle 
sıralanabilir (Akgemci & Güleş, 2009; Yıldırım, Tuzlukaya & Kırkbeşoğlu, 2020; Çarıkçı & 
Yıldırım, 2020).  

 Stratejik yönetim, işletmeyi bir bütün ve açık sistem şeklinde görmektedir.  

 Stratejik yönetim daha çok işletmenin üst kademe yönetimi ile ilgilidir.  

 Stratejik yönetim üst kademe yönetimi aldığı kararların uygulanması ile ilgilidir. 

 Stratejik yönetim işletmenin kısa vadeden ziyade uzun vadedeki hedefleri ile ilgilidir.  

 Stratejik yönetim uzun vadedeki hedeflerinin koordineli gerçekleştirilmesine yönelik 
yapılan uygulamalar ile ilgilidir. 

 Stratejik yönetim tüm yönetim kademelerin eşgüdümlü ve bir ekip şeklinde çalışmasıyla 
ile ilgilidir. 

 Stratejik yönetim karşılaşılan veya karşılaşılana bilecek sorunların belirlenmesine ve 
çözülmesine ile ilgilidir. 

STRATEJİK YÖNETİMİN ÖNEMİ 

İşletmenin rekabet ortamında ayakta kalması, teknoloji ve çevresel değişime uyum sağlaması 
için stratejik yönetime sahip olması oldukça önemlidir. Çünkü işletme rakiplerinden geri 
kalmamak hatta onların önünde yer almak için uzun vadedeki hedeflere ulaşabilmek için 
stratejik bir yönetim benimsenmesi kaçınılmazdır. Gül ve Kırılmaz (2013) de ifade ettiği gibi 
stratejik yönetim belirlenen uzun vadedeki hedeflerin gerçekleşmesi için daha az sapma payı 
olan uzun vadeli, doğru ve sağlam adımlar atılmasına imkân sağlayan bir bakış açısı kazandırır. 
McCarty, Minichiello ve Curan (1975) ise stratejik yöneticilerin bu bakış açısını kazanmaları 
için işletmenin stratejilerinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesinden oluşan üç 
aşamayı benimsemesini bu süreci takip etmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca Papatya 
(2019) ve Erdil ve Gunsel (2007) iş dünyasında stratejik yönetimin önemli olduğunu 
belirtmekte ve bunun sebebinin ise yönetimin, işletmenin işinin nasıl yürütüleceğini proaktif 
bir şekilde geliştirmesi ve karar alma gerekliliği ile ilgili olduğunu ifade etmektedirler. Çünkü 
bu kararların eyleme dönüşmesi için örgütün stratejik yönetime yoğunlaşmasını gerekmektedir. 
Çünkü bilindiği gibi işletmenin iç ve dış çevresi hızlı bir şekilde değişir ve gelişir. Stratejik 
yönetim de bu çevreyi değerlendirir ve gelecekte bu değişime nasıl ayak uydurmalarını 
gerektiğini tahmin eder (Akgemci, & Güleş, 2009). Dolayısıyla stratejik yönetim, iş ve yönetim 
kararlarını sistematik bir hale getirir,  ani ortaya çıkan sorunları ve gelişmeleri araştırma 
dinamik yetenekler ile çözülmesinde yöneticilere yol gösterir. İşletmeyi örgütsel olarak çevik 
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kılma eğilimde olduğu için işletmenin departmanlar arasında daha sağlıklı koordinasyon sağlar. 
Bu durum da işletmenin hedeflerini çok net olmasını sağlar. 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM 

Dijital dönüşüm dijitalleşme sonucu gelişen bir süreçtir. Dijitalleşme; işletmelerin insan ve bilgi 
kaynağını birleştirerek etkin ve verimli bir şekilde kullanmak için teknolojiyi bu kaynaklarla 
entegre etmektir. Bunun için farklı müşteri deneyimleri oluşturmak, yeni iş modelleri 
geliştirmek, hizmet ve ürün yeniliği olanaklı kılmak için teknolojiyi tüm departmanlarında daha 
etkin kullanmaktır(Yankın, 2019; Altuntaş, 2018). 

Endüstri 4.0 ile birçok farkı sektör, örgüt ve örgüt süreçlerinde tekno bilişimin pratik 
uygulamaları ile elde edilen başarılar, yönetim süreçlerinde de dijital dönüşüme 
yönlendirmiştir. Çünkü tekno bilişim uygulamaları,  neredeyse bütün sektörlerde hizmet ve 
ürün uygulama ve sunumlarında büyük bir dijital dönüşüme sebep olmuştur. Aksu (2019) dijital 
dönüşümü hızla gelişen bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlar ile değişen ve artan ihtiyaçlar 
doğrultusunda, işletmelerin daha etkin, verimli ürün üretmek veya hizmet sunmak üzere insan, 
iş tasarım süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirdiği bütüncül bir dönüşüm olarak 
tanımlanmakladır. Dijital dönüşüm küresel olarak tüm sektörlerdeki yöneticilerin analitik, 
mobilite, sosyal medya, akıllı cihazlar gibi dijital gelişmeleri kullanmaları  sağlayan radikal bir 
dönüşümdür (Westerman, Bonnet ve McAfee, 2014). Westerman, Bonnet ve McAfee (2014) 
dijital dönüşüm yöneticilerin müşteri deneyimi, operasyonel süreçler ve işleme modelleri olarak 
üç başlık altında sınıflandırırken (Matt, Hess & Benlian, 2015) ise teknoloji kullanımı, değer 
yaratma, yapısal ve finansal değişiklikler olmak üzere dört temel başlık olarak kategorize 
edilmektedir. 

Bir işletmenin dijital dönüşümü dört evreden oluşur. Toduk (2014) bu evreleri aşağıdaki gibi 
sırlamaktadır. 

 Giriş Dönemi: İşletmenin üst yönetimi, dijital dönüşüme adım atar. 

 Gelişme Dönemi: İşletmenin üst yönetimi bu dönüşüm için gerekli yenilikleri 
gerçekleştirilir. 

 Olgunluk Dönemi: İşletmenin üst yönetimi işletmeye entegre edilecek yenilikler karar 
verir. 

 Düşme Dönemi: İşletmenin üst yönetimi dijital dönüşümü uygulamalarını başaramaz 
veya gerçekleştirmekten vazgeçer. 

 

SONUÇ  

STRATEJİK YÖNETİM VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM İLİŞKİSİ 

 Dijital dönüşüm sadece üretim süreçlerinde değişim ile ilgili değil günümüzde işletmenin 
tamamı ile ilgilidir. Geleneksel iş model ve tasarımlarında ziyade yeni teknolojiler, üretim 
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yöntemleri, yönetim karar verme süreçleri, işletme davranışları ve idari yapılanma alanında 
önemli bir etken olmuştur  (Aksu, 2019).   

Dijital dönüşüm yeni iş süreçlerinin geliştirmesini, uygulama biçiminin yanı sıra yöneticilerin 
bilgi ve yeteneklerinin artırılmasına, düşünme ve karar verme şekillerine farklı boyutlar 
getirerek kolaylaştırmaktadır (Yankın, 2019; Altuntaş, 2018). Dijital dönüşüm işletmelerin, 
plan, program, politika, ürün, operasyon, teknoloji ve stratejileri ile yakından ilgilidir. Çünkü 
işletmelerin stratejilerini geliştirmesinde, yatırım yapmasında ve uygulamalarında önemli bir 
rol oynamaktadır (Fırat ve Fırat, 2017). Bundan dolayı ve çalışanları koordineli bir şekilde işleri 
devam ettirmeleri ve faaliyetlerinde dijital dönüşümü sağlamalıdır.  

Şekil 1: Dijital Dönüşüm Modeli 

Kaynak: Dijital Dönüşüm Merkezi, 2019 (ddm.org.tr) 

Dijital çağda işletmenin stratejik yönetim sürecindeki başarısı, dijital dönüşüm süreçlerinde 
etkin olmasına bağlıdır (Karaçuha ve Pado, 2018). Dijital dönüşümü, stratejik yönetimin bir 
parçası yapmak, işletme başarısı ve rekabet gücü açısından oldukça önemlidir (Karsak, Yılmaz 
Altuntaş, Sancar & Demren, 2018). İşletmeler yeni pazarlara girebilmek veya mevcut 
durumlarını koruyabilmek için yeni ürün, hizmet, süreç ve stratejik bir yönetim oluşturması 
açıkça ortadır (Aydın & Bekmezci, 2020) ve bunu başarmak da dijital dönüşümle sağlanabilir.  
Bu dijital dönüşümü sağlamak için yöneticilerin stratejik bazı özellikleri göz önünde 
bulundurmaları gerekmektedir. Fındıkçı (2000) ve Eroğlu ve İrmiş (2004) bu özellikleri 
aşağıdaki gibi sırlamaktadır. 
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• İş görenlerin arasındaki iletişim güçlendirilmeli ve kişisel gelişimlerini desteklemelidir.

• İşletmelerin en önemli kaynaklarının başında gelen iş görenlerin ihtiyaçları karşılanarak
mesleki gelişimlerinin desteklenmeli böylelikle kurum stratejilerinin başarılı bir şekilde
gerçekleştirilmelidir.

• İş görenlerin işletme stratejileri doğrultusunda en etkin ve verimli şekilde yararlanmak
hedeflemelidir.

• Stratejik yönetiminde dijital dönüşümü sağlanması ile tüm iş görenlerin optimum
performans seviyesine ulaştırılması amaçlanmalıdır.

• İşletme içi bilgi akışının kesintisiz ve doğru bir şekilde devam etmesi için
dijitalleşmeden yararlanmalı ve sağlıklı bir iletişim süreci gerçekleştirilmelidir.

• Sürdürülebilir rekabet avantajında faydalanmak için kurumun stratejik yönetiminde
değişikliğe giderek dijitalleşmesi gerektiğini göstermelidir.

“Dijitalleşme, stratejik bir hedef olarak konulmalı ve ilgili tüm birimler ile hedef yayılımı ile 
paylaşılmalı. Bilişim Teknolojisi (BT) altyapısı güçlendirilmeli” (Boğaziçi Üniversitesi 
Endüstri 4.0 Platformu Raporu, 2020). Özetle işletmeler ayakta kalabilmek ve rekabet 
avantajından maksimum düzeyde faydalanmak için endüstri 4.0’ın getirdiği dijitalleşmeden 
faydalanmalı ve yönetim karar, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde dijital dönüşümü 
sağlamalıdır. Bunun için aşağıdaki önerileri göz önünde bulandırabilirler.  

 Öncelikle tüm çalışanlar arasında dijitalleşme kültürü yayılmalı,

 Yönetim süreçlerinde yapay zekadan optimum düzeyde yararlanmalı,

 Dinamik yetenekler (sezme, öğrenme ve yeniden değerleme) güçlendirilmeli,

 Teknoloji ve çevrenin değişimi sonucu ortaya çıkan gelişimlere/değişimlere adapte
olunmalı,

 İşletimlerin örgütsel olarak çevik kılmaya gayret gösterilmeli,

 İşletmenin örgütsel çeviklik yetenekleri (hız, esneklik, cevap verme ve yetkinlik)
geliştirilmeli

 Endüstri 4.0 bileşenlerinden (büyük veri, 3D yazıcı, akıllı fabrika, bulut sistem,
nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, simülasyon ve siber fiziksel sistemler)
yararlanılmalıdır.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI VE ÖNERİLER 

Araştırma literatür olarak yapılmış sonraki çalışmalarda nicel veya nitel bir araştırma 
yapılabilir. Veri toplama herhangi bir ölçüm aracı kullanılmamış sonraki çalışmalarda 
anket/yarı yapılandırılmış sorularla kurum yöneticilerinden algılanan dijital dönüşüm veriler 
toplanabilir. Dijital dönüşümü ölçen bir anket olmadığı için veri toplanılmamış sonraki 
çalışmalarda dijital dönüşüm anketi uyarlanabilir/geliştirebilir. 
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ÖZET 

Pulitzer Ödülü, New York şehrinde bulunan Columbia Üniversitesi tarafından verilen ve 
dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen bir ödüldür. Ödül, ismini Macar asıllı 
Amerikalı gazeteci Joseph Pulitzer’den almaktadır. 10 Nisan 1847 yılında Macaristan’da doğan 
Joseph Pulitzer 1864 yılında Amerika’ya göç etmiş ve Amerikan İç savaşında asker olarak 
görev yapmıştır. St. Louis’deki Westliche Post gazetesinin muhabir araması  üzerine 
gazeteciliğe adım atmıştır. 1883 yılında New York’a yerleşen Joseph Pulitzer, New York-
Manhattan’da iflas etmek üzere olan New York World gazetesini satın alarak, gazetecilikteki 
başarısını göstermiş ve bu küçük ölçekli gazeteyi çok kısa bir sürede Amerika’nın en çok satan 
gazetelerinden biri haline getirmiştir. İnsanların gazetecilikten beklentilerini karşılayarak 
dönemin gazetecilik anlayışını değiştirmiş ve modern gazeteciliğin öncüsü olmuştur. Pulitzer 
ömrünün son yıllarını gazeteciliğin niteliğinin yükseltilmesine adamış ve vasiyetini nitelikli 
gazetecilerin yetiştirilmesi amacıyla hazırlamıştır. Pulitzer, 29 Ekim 1911’de ölmüş, mirasıyla 
1912 yılında Columbia Üniversitesinde Gazetecilik Fakültesi kurulmuştur. 1917 
yılından itibaren de Pulitzer Ödülleri verilmeye başlanmıştır. Pulitzer Ödülleri gazetecilik, 
edebiyat ve müzik alanlarında verilmektedir. Tebliğimize esas olan konu, gazetecilik alanında 
verilen ödüllerdir. Pulitzer Ödülü, diğer alanlarda olduğu üzere gazetecilik alanında da çeşitli 
kategorilerde verilmektedir. Geçmişte çok farklı kategorilerde verilmekle birlikte günümüzde 
on beş ayrı gazetecilik kategorisinde ödüller sahiplerini bulmaktadır. Buna göre günümüzde 
Kamu Hizmeti (Public Service), Son Dakika Haberciliği (Breaking News Reporting), 
Araştırmacı Gazetecilik (Investigative Reporting), Açıklayıcı Habercilik (Explanatory 
Reporting), Yerel Gazetecilik (Local Reporting), Ulusal Gazetecilik (National Reporting), 
Uluslararası Gazetecilik (International Reporting), Öyküsel Habercilik (Feature Writing), 
Yorum (Commentary), Eleştiri (Criticism), Başmakale (Editorial Writing), Editöryel Karikatür 
(Editorial Cartooning), Son Dakika Fotoğrafçılığı (Breaking News Photography), Öyküsel 
Fotoğrafçılık (Feature Photography) ve Sesli Gazetecilik (Audio Reporting) kategorilerinde 
ödüller dağıtılmaktadır. Kazananlar bağımsız bir kurul tarafından belirlenmekte ve ödül 
sahiplerine 10 bin dolar nakit para ve bir sertifika verilmektedir. Tebliğimizde gazetecilik 
alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Pulitzer Ödülü betimleyici 
araştırma yöntemiyle ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gazetecilik Ödülü, Pulitzer, Joseph Pulitzer. 
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ABSTRACT 

The Pulitzer Prize is an award given by Columbia University in New York City and recognized 
as one of the most prestigious awards in the world. The award is named after the Hungarian-
American journalist Joseph Pulitzer. Born in Hungary on April 10, 1847, Joseph Pulitzer 
immigrated to America in 1864 and served as a soldier in the American Civil War. He stepped 
into journalism after the Westliche Post newspaper in St. Louis sought a reporter. Joseph 
Pulitzer, who settled in New York in 1883, achieved his success in journalism by purchasing 
the New York World Newspaper, which was about to go bankrupt in New York-Manhattan, 
and made this small-scale newspaper one of the best-selling newspapers of America in a very 
short time. He changed the journalism understanding of the period by meeting people’s 
expectations from journalism and became the pioneer of modern journalism. Pulitzer devoted 
the last years of his life to raising the quality of journalism and prepared his will to raise 
qualified journalists. Pulitzer died on 29 October 1911, with his legacy the Faculty of 
Journalism was established at Columbia University in 1912. Since 1917, Pulitzer Prizes have 
been given. Pulitzer Prizes are given in the fields of journalism, literature and music. The main 
subject of our paper is the awards given in the field of journalism. The Pulitzer Prize is given 
in various categories in the field of journalism as in other fields. Although it was given in many 
different categories in the past, today awards are found in fifteen separate journalism categories. 
Accordingly, today awards are distributed in the following categories; Public Service, Breaking 
News Reporting, Investigative Reporting, Explanatory Reporting, Local Reporting, National 
Reporting, International Reporting, Feature Writing, Commentary, Criticism, Editorial Writing, 
Editorial Cartooning, Breaking News Photography, Feature Photography and Audio Reporting. 
The winners are determined by an independent board, and the winners are awarded $ 10,000 in 
cash and a certificate. In our paper, the Pulitzer Prize, which is considered one of the most 
prestigious awards in the field of journalism, is handled with a descriptive research method. 

Keywords: Journalism Prize, Pulitzer, Joseph Pulitzer. 
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CUMHURİYET DÖNEMİ BASIN-İKTİDAR İLİŞKİSİNİ BİR ROMAN ÜZERİNDEN 
OKUMAK: BEN DELİ MİYİM? 

READING THE REPUBLIC PERIOD’S PRESS-POWER RELATIONSHIP FROM A 
NOVEL: AM I CRAZY? 

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KILIÇ 

Dicle Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Diyarbakır 

ORCID NO: 0000-0001-6742-6442  

ÖZET 

Tarih boyunca siyasi iktidarlar kendi üzerlerine bir gölgenin düşmesini kabul etmemişlerdir. 
İktidarı bir başka erkle paylaşmak veya yapmış oldukları tasarruflarının sorgulanması, 
iktidarların en çok rahatsız oldukları hususların başında gelmektedir. Çoğulcu ve katılımcı 
demokrasiyle birlikte güçler ayrılığı ilkesi, iktidarların sınırsız yetkilerini sınırlandırarak gücün 
(iktidarın) erkler arasında paylaşılması imkânını getirmiştir. Yasama, yürütme ve yargı erkinin 
yanına dördüncü kuvvet olarak medyanın eklenmesi ve basının kamuoyu adına denetim 
görevini ifa etmesi iki ayrı gücün zaman zaman çatışmasına yol açmıştır. Bu durum 
Cumhuriyetin ilk yılları için de geçerlidir. Milli Mücadele döneminde başta İstanbul olmak 
üzere Türkiye’de yerleşik kimi zengin Ermeni ve Rum vatandaşı, kendi güvenlikleri açısından 
yurtdışına kaçmışlar, savaşın sona ermesi ve yeni devletin kurulmasıyla birlikte Türkiye’ye 
dönüp mal ve mülklerinin başına geçmek istemişlerdir. Ancak bu vatandaşlar, yerleştikleri 
ülkelerin vatandaşlıklarını alarak ve o ülkenin pasaportlarını kullanarak dönmek istedikleri için 
hükümet tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmışlardır. Bununla birlikte bu 
vatandaşlardan bir kısmı çeşitli yollardan edindikleri pasaportlarla veya ülkeye kaçak giriş 
yaparak mal ve mülkleriyle ilgili çeşitli tasarruflarda bulunmuşlardır. Dönemin bürokrat ve 
siyasilerinin rüşvet ve iltimasla zengin Rum ve Ermenilerin ülkeye girişlerine yardımcı 
oldukları iddiası dönemin basınında geniş yer tutmuş, ilgililer hakkında çeşitli soruşturmalara 
konu olmuştur. Edebiyatımızın usta kalemlerinden Hüseyin Rahmi Gürpınar da yakın 
tarihimizde emvâl-i metrûke olarak bilinen bu meseleyi “Ben Deli miyim?” isimli romanında 
işlemiştir. Roman, ilk olarak İstanbul basınının önemli gazetelerinden Son Telgraf’ta tefrika 
şeklinde sonrasında ise müstakil kitap olarak yayınlanmıştır. Romanın kurgusu iki ana karakter 
olan Şadan ve Kalender Nuri’nin yapmış olduğu siyasi yergi ve ahlaksızlıklar üzerinedir. 
Romanda işlenen konular ve konuların ele alınış biçimi dönemin iktidarını rahatsız etmiş ve 
roman genel ahlaka aykırı bulunarak yazarı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Hüseyin 
Rahmi Gürpınar, iki kez hâkim karşısına çıkmış, gerek firari zengin Ermenilerin mal ve 
mülkleri konusu gerekse Gürpınar’ın yargılanması süreci ağırlıklı olarak 1924 yılının Nisan 
ayından Ağustos ayına kadar basının ve kamuoyunun gündemini meşgul etmiştir. Edebiyat 
eleştirmenlerine göre “Ben Deli miyim?” romanının genel ahlaka aykırı bir tarafı bulunmadığı 
gibi yazarın genel çizgisinden her hangi bir sapma da göstermemektedir. Nitekim bir taraftan 
Gürpınar’ın mahkemede gazetelere yansıyan savunması diğer taraftan da kamuoyunun genel 
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kanaati, yargılamanın iktidarın basına bir gözdağı niteliği taşıdığını göstermektedir. 
Tebliğimizde Gürpınar’ın mahkeme safahatını dönemin basınından takip ederek, bir roman 
üzerinden basın-iktidar ilişkisinin fotoğrafını sunmaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Basın-İktidar İlişkisi, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ben Deli miyim? Romanı 

 

ABSTRACT 

Throughout history, governments have not accepted a shadow falling on them. Sharing the 
power with another power or questioning the savings they have made is one of the most 
disturbing issues for governments. The principle of separation of powers, together with pluralist 
and participatory democracy, limited the unlimited powers of the governments and made it 
possible to share the power among the powers. The addition of the media as the fourth power 
to the legislative, executive and judiciary powers and the media's performance of the 
supervisory function on behalf of the public has occasionally caused clash between two separate 
powers. This situation is also valid for the first years of the Republic. National Struggle period, 
primarily in Istanbul, including built some wealthy Greek and Armenian citizens in Turkey, 
fled abroad in terms of their own security, the end of the war and with the establishment of the 
new state back to Turkey goods and they want to take over their property. However, these 
citizens, taking the citizenship of the country they settle and are removed from the government 
that they want to return to the Republic of Turkey by using their passports and citizenship of 
the country. However, some of these citizens made various savings on their property by entering 
the country illegally or with passports they obtained in various ways. The claim that the 
bureaucrats and politicians of the period helped rich Greeks and Armenians to enter the country 
with bribery and favor had a wide coverage in the press of the period, and it was subject to 
various investigations about those concerned. Hüseyin Rahmi Gürpınar, one of the master 
writers of our literature, also describes this issue known as abandoned goods in our recent 
history as “Am I Crazy?” in his novel named. The novel was first published as a serial in the 
Son Telgraf, one of the most important newspapers of the Istanbul press, and then as an 
independent book. The fiction of the novel is about the political satire and immoralities of the 
two main characters, Şadan and Kalender Nuri. The topics covered in the novel and the way 
they are handled disturbed the rulership of the period, and the novel was found to be against 
general morality and a criminal complaint was filed against its author. Hüseyin Rahmi Gürpınar 
appeared before the judge twice, both the property and property of the fugitive rich Armenians 
and the trial process of Gürpınar mainly occupied the agenda of the press and the public from 
April 1924 until August. According to literary critics, “Am I Crazy?” The novel does not 
contradict the general morality and does not show any deviation from the general line of the 
author. As a matter of fact, on the one hand, Gürpınar’s defense reflected in the newspapers in 
the court, on the other hand, the general opinion of the public shows that the trial has the nature 
of an intimidation of the government. In our paper, we will follow Gürpınar’s court proceedings 
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from the press of the period and try to present a photograph of the press-government 
relationship through a novel. 

Keywords: Press-Power Relationship, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Am I Crazy? Novel. 
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ÖZET 

Enerji, ülkelerin iç politikalarını etkileyen temel faktörlerden biri olmuştur. Ülkelerin kurmuş 
olduğu enerji politikaları, ekonomileri ile paralel bir seyir içindedir. Enerjide dışa bağımlılık, 
oluşturulacak enerji politikalarının ülke sınırlarını aşmasına ve bölgesel ya da küresel aktörlerin 
karar sürecindeki etkilerinin arttırmasına sebep olmaktadır. Bu çerçevede enerji, dış politikanın 
dinamiklerini oluşturmadaki en önemli etmendir. Diğer devletlerde olduğu gibi, Türkiye de 
enerjide dışa bağımlılık stratejisini, karşılıklı çıkarlar doğrultusunda şekillendirmektedir. Türk 
dış politikası bir taraftan ikili ilişkilerini sürdürürken diğer taraftan çoklu enerji antlaşmalarıyla 
bölgesel birlikteliği sağlamlaştırarak küresel boyutta güvenilir, istikrarlı ve sürdürülebilir enerji 
stratejilerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Fosil yakıtlar arasında değeri yükselen doğal gaz, 
gelecekte de çoğu ülke için tercih edilen enerji kaynakları arasında ilk sırayı alacağı 
değerlendirilmektedir. Jeopolitik konumu gereği Türkiye, dünyada zengin petrol ve doğal gaz 
rezervlerine sahip ülkelerle komşu olarak bulunmaktadır. Ülkelerin doğal gaza erişiminde 
Türkiye’nin bu kritik konumu, kendisine bazı avantajlar sağlamaktadır.  

Bu çalışmada Mavi Akım doğalgaz boru hattının Türkiye ekonomisi ve Türkiye’nin uluslararası 
siyasi arenadaki konumuna olan etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Mavi Akım doğalgaz 
boru hattının avantajlarından ilkini enerji terminali olma fırsatı ve ikincisini ise bu enerjiye 
doğrudan erişim imkânı oluşturmaktadır. Türkiye’nin doğal gazı doğrudan temin ettiği ilk boru 
hattı olan Mavi Akım, bölgesel güç dengelerini değiştirmiş ve dış politika stratejileri üzerinde 
etkili olmuştur. Bu projenin hayata geçirilmesiyle Rusya’nın enerji sektöründeki hâkimiyeti ve 
Türkiye üzerindeki etkileri artmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mavi Akım, Türkiye Rusya ilişkileri, karşılıklı bağımlılık, doğal gaz, 
enerji güvenliği. 
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ABSTRACT 

Energy has been one of the main factors affecting the domestic policies of countries. Energy 
policies established by countries are in parallel with their economies. Foreign dependency in 
energy causes the determination of the energy policies to be carried out beyond the borders of 
the country. In this context, energy is the most important factor in forming the dynamics of 
foreign policy. As in other states, Turkey also dependence on foreign strategy, which engages 
relations with neighboring countries in line with mutual interests by adopting shaping policy. 
While maintaining bilateral relations on the one hand, Turkish foreign policy strives to achieve 
the goals of reliability, stability and sustainability on a global basis by strengthening regional 
unity with energy agreements that are created with multiple unions. Due to its geopolitical 
position, Turkey’s neighbors have the richest oil and natural gas reserves in the world. In this 
case, that provides a lot of advantages to Turkey. 

In this study, it is aimed to examine the impact of the Blue Stream gas pipeline on the Turkish 
economy and Turkey's position in the international political arena. Turkey's natural gas directly 
as provided by the first pipeline Blue Stream, which has changed the regional balance of power 
and has been influential foreign policy strategies. This project's dominance in Russia's energy 
sector and its impact on Turkey has increased. 

Keywords: Blue Stream, Turkey-Russia Relations, interdependence, natural gas, energy 
security. 

1. GİRİŞ

Bolluğu, sağladığı kolaylık ve birçok kullanımı göz önüne alındığında doğal gazın diğer enerji 
kaynaklarından daha fazla büyümesi pek şaşırtıcı değildir. Diğer bir taraftan düşük emisyonlu 
enerji kaynaklarına doğru geçiş yaparken, doğal gaz kömürün yerini almış ve kullanım oranını 
arttırmaya devam etmektedir. Ayrıca doğal gaz, ülkeler arasındaki iş birliğinin artması ve 
teknoloji transferi gibi çeşitli alanlarda bir itici güç olduğu değerlendirilmektedir. Küresel doğal 
gaz tüketiminin 1984'ten bu yana en hızlı büyüme oranı 2018 yılında %5,3 artış ile elde 
edilmiştir (ISLAM, 2020: 203). Gaz tüketimindeki artış genel olarak Amerika ve müteakibinde 
Çin, Rusya ve İran tarafından gerçekleştirilmiştir. Küresel enerji trafiğinde kritik bir konuma 
sahip Türkiye için doğal gaz, birçok alanda önemli bir yere sahiptir. Türkiye artan enerji 
ihtiyacını karşılamak, şehirlerde temiz hava standartlarını yakalamak ve konumu gereği 
Avrupa’ya uzanan güzergâhta enerji güvenliğini tesis etmek için ülkelerle antlaşmalar 
imzalamaktadır. Rusya enerji kaynaklarını dünya pazarına güvenilir bir şekilde ulaştırabilmede 
Türkiye’nin kendisi için ne kadar önemli olduğunun farkındadır. Türkiye’nin izlediği 
politikalar sonucunda karşılıklı bağımlılık yerini tek taraflı bağımlılığa bırakarak Türk 
ekonomisi yıllar geçtikçe yara almış ve enerji ülkenin dış politikasına yön verecek bir seviyeye 
ulaşmıştır. Sanayi, konut, enerji dönüşümü ve diğer birçok sektörde doğal gazın yaygın 
kullanımıyla karbon emisyonlarının azaltılması açısından olumlu bir gelişme olarak gözükse de 
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bir enerji kaynağına büyük oranlarda bağımlılık o ülkenin enerji arz güvenliğini 
baltalamaktadır.  

2. TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ

Komşu ülkelerin zengin enerji kaynakları olmasına rağmen Türkiye’nin bu kaynaklardan 
yoksun olması garip gözükmektedir. Öncelikle mevcut rezervlerin yeryüzüne çıkarılabilmesi 
için elde edilecek kârın maliyeti karşılaması gerekmektedir. Örneğin Türkiye’de ancak 1800 
metre derinlikte petrol rezervlerine rastlanırken Irak’ta 600 metrede petrol rezervlerine ulaşmak 
mümkün olabilmektedir (Irak Ülke Profili 2020, 3). Bu da Türkiye’nin rezerv derinliğinin 
komşu ülkelere kıyasla 2-3 kat daha fazla olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle diğer 

ülkelerle kıyaslandığında maliyetler çok daha yüksek olduğundan, Türkiye enerji ihtiyacını 
ithal ederek karşılamaktadır. 

Grafik 1. 2017 Yılı Türkiye Birincil Enerji Arzı 

(Türkyılmaz 2019, 6) 

Türkiye’de birincil enerji arzı ve elektrik tüketimi yıllık artış tahminlerine göre oluşan 
taleplerde yıldan yıla artan bir tüketim öngörülmektedir. Hızla artan enerji talebi neticesinde 
Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı yaklaşık %74’ler seviyesine ulaşmıştır. 2035 yılında ise 
enerjide %65, elektrikte %91 oranlarında yüksek tüketim gerçekleşeceği değerlendirilmektedir 
(Koçak 2018).  

Yakın zamanda yaşanan üç önemli olay dünya enerji sektöründe derin yankılar oluşturmuş ve 
ülkelerin enerji stratejilerinde değişikliklere sebep olmuştur: Konvansiyonel olmayan doğal 
gazın Kuzey Amerika tarafından piyasaya sürülmesi, Arap Baharı ve 2011 yılında meydana 
gelen Fukuşima Nükleer Santral felaketi. Bu nedenlere paralel olarak İran’a yönelik yaptırımlar 
neticesinde hidrokarbon fiyatlarındaki artış diğer ülkelerdeki gibi Türkiye’yi de etkilemiştir 
(Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 2013, 4). 

Türkiye’nin enerji stratejisini oluşturan temel unsurlar aşağıda sunulduğu şekilde özetlenebilir: 

1) Enerji güvenliği doğrultusunda ihtiyaç ve ithalat bağımlılığı dikkate alınarak, projelerin
sıraya konulması, 

2) Sürdürülebilir kalkınma stratejileri oluşturulurken her aşamada karbon salınımının
dikkate alınması, 

Doğal Gaz 30,49

Petrol 30,47

Kömür 27,15

Hidrolik 3,44

Jeotermal ve Diğer 4,91

Biyokütle ve Atık 1,74Rüzgar 1,06

Güneş 0,75
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3) Kritik reformlar ve piyasanın liberalleşmesi mümkün kılınarak şeffaf ve rekabetçi bir
ortamın oluşturulması ve verimliliğin arttırılması, 

4) Çevre standartlarına uygun, verimli enerji teknolojilerini geliştirecek ARGE çalışmaları
için ayrı bir bütçe oluşturulması (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 2019). 

5) Yer altı depolama projeleri tamamlanarak toplam kapasitelerin arttırılması,

Neticede, Türkiye bu temel unsurları hayata geçirebilirse enerji transferinde önemli bir yol kat 
etmiş ve amaçlanan enerjide merkez ülke konumuna yaklaşacaktır (Alizade 2015, 12). Bu 
kapsamda Türkiye, enerjide verimliliği artırabilmek için 2007’de Enerji Verimliliği Kanunu’nu 
yürürlüğe koymuştur (Enerji Verimliliği Kanunu 2007).  

2.1. TÜRKİYE’NİN DOĞAL GAZ İTHALATINA OLAN BAĞIMLILIĞI VE 
ETKİLERİ 

Türkiye ekonomisini sıkıntıya sokan en önemli maddelerden birisini cari açık oluşturmaktadır. 
Bozulan dış ticaret dengesinin devam eden süreçte cari hesap açığının büyümesiyle birlikte 
devalüasyon beklentisi içine girilmesi ve neticede ani ve toplu sermaye çıkışına sebep olması 
aralıklarla görülmüş ve ekonomik krizler yaşanmıştır. Gerçekten de ister kapalı ekonominin 
ister dışa açık ekonominin olduğu dönemlerde, Türkiye’nin bugüne kadar yaşadığı ekonomik 
krizlerin ilk sinyallerini veren yüksek cari hesap açığı olmuştur.  

Grafik 2. Yıllara Göre Dış Ticaret 

(Dış Ticaret ve Ekonomik Göstergeler - Genel Ticaret Sistemi 2019) 
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Türkiye’nin doğal gaz santrallerini tercih etme sebepleri, kömür ile çalıştırılan santrallere 
göre; daha az maliyetli olması, daha az personelle çalıştırılabilme imkânı ve çevre kirliliğine 
daha duyarlı olmasıdır. Mavi Akım Antlaşması sonrasında doğal gaza dayalı santrallerin asıl 
artış sebebi; Rusya’nın antlaşma maddelerine eklediği al ya da öde ibaresi ile Türkiye boru 
hattından gelen tüm doğal gazı satın almak zorunda kalmıştır (Sardar 2004, 12). Türkiye 
elindeki fazla gazı tüketebilmek için elektrik üretim tesislerini artırma kararı almıştır. 
Türkiye’de doğal gazın büyük ölçüde elektrik üretiminde kullanılması sebebiyle yıllar 
içerisinde enerjiye olan ihtiyacın artması alternatif enerji kaynaklarına yönelme gereksinimini 
ortaya koymaktadır. Çevre ülkelerle politik ilişkiler ve enerji piyasası göz önüne alındığında 
doğal gaz diğer enerji çeşitlerine göre daha az maliyetli bir tablo sergilemiştir. Fakat enerji 

çeşitliliğinde doğal gazın büyüyen farkı, Türkiye’nin enerji teminindeki kırılgan yapısını 
özellikle kış sezonunda tavan yapan ihtiyaçlar doğrultusunda tehlikeye düşürmektedir. 

Grafik 3. Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Termik Santrallerin Kurulu Gücü Bakımından 
Karşılaştırılması 

(Türkiye'nin Kurulu Gücünün Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Yıllar İtibariyle Gelişimi 
2006) 

Mavi Akım antlaşması sonucunda doğal gaz, toplam elektrik üretiminde yaklaşık %50’ler 
seviyesine ulaşmıştır. Alternatif seçeneklere yatırım ve teşvikler yapılarak doğal gaz kullanım 
oranı düşürülmesi planlanmıştır. Bu açıdan EPDK rüzgâr enerjisine dayanan üretim tesisi 
oluşturmak için Türkiye'nin yüksek sayıda lisans başvurusu almış olması ve mevcut elektrik 
enerjisi kurulu gücünün gelişmesinde umut verici olmuştur. Bunların çoğu yatırıma dönüşmese 
bile, gelecekte Türkiye’nin dış ticaret açığında bir azalma olabileceğine işaret etmektedir (Öz 
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2007, 39). 2019 Eylül ayı sonu itibarıyla elektrik üretiminde doğal gazın payı %29,8 olarak 
gerçekleşmiştir (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2019). 

Grafik 4. 2008-2019 Yılları Toplam Doğal Gaz İthalat Miktarları (Milyon Sm3) 

(T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2019) 

Doğal gaz fiyatlarındaki aşağı yönlü düşey seyir etkisi, enerji maddeleri ithalatında artışa sebep 
olmuş, 2016’da 27,2 milyar Dolar ve 2017’de yeniden artarak 37,2 milyar Dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Ulusal doğal gaz tüketimi 2018 yılında %8,41, 2019 yılında ise %10,2’lik bir 
azalma gerçekleşmesinin sebepleri; 2018 yılında doğal gaz fiyat artışı ve yılın ikinci yarısından 
itibaren süren ekonomik daralma olarak gösterilebilir. 2019 yılında Türkiye’nin Rusya’dan gaz 
ithalatı %35 oranında azalmıştır. Bunun sebebi, LNG fiyatlarındaki düşüş ve yeni açılan 
TANAP güzergâhı ile Azerbaycan’dan alım miktarının artışı etkili olmuştur. 

2.2.  ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ 

Arz güvenliğini sağlayabilmenin en önemli koşulu uzun vadeli stratejiler geliştirerek sağlam 
temeller üzerinde ülke politikasını oluşturmaktır. Enerjiye muhtaç ülkeler, bölgesel ve küresel 
stratejik iş birlikleri ile kaynak ve güzergâh çeşitliliği sağlamak amacıyla geliştirdikleri uzun 
vadeli projelerle enerji merkezi ve koridoru olma yönünde bir politika izlemek zorundadırlar. 
Çünkü yetersiz petrol ve doğal gaz arzı ulusal güvenliği tehlikeli bir durum içinde 
bırakabilmektedir. Doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması ve devamlılığının korunması ulusal 
güvenliğe etki eden önemli bir meseledir. İstenilen miktarda enerji kaynağının herhangi bir 
nedenle kesintiye uğramaması ve aynı zamanda ani fiyat artışları sonucu ciddi ekonomik 
krizlere neden olmaması için devletlerin politikalarında enerji arz güvenliği en temel hedef 
olarak yer almaktadır. En önemlisi enerjinin verimli kullanımı yanında bilim ve teknolojinin 
üretimde etkin bir şekilde yol gösterici olarak benimsenmelidir. (Onuncu Kalkınma Planı 2014-
2018 2013). 

Enerji arz güvenliğinin kapsamında kaynak çeşitliliği; tek bir tedarik kaynağından değil, birden 
fazla kaynaktan gaz sağlama yeteneğini ifade eder. Dolayısıyla, bir kaynakta problem 
oluşmasında diğer kaynaklardan sağlanan gazla krizin etkileri kontrol altına alınabilecektir. Bu 
kapsamda, enerji sektöründe sürdürülebilirliğin ve rekabetçiliğin geliştirilmesi için 
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serbestleştirme politikalarının devamı niteliğinde çeşitli reformlar düzenlenmelidir (Onuncu 
Kalkınma Planı 2014-2018 2013). Güzergâh çeşitliliği ise; bir kaynaktan temin edilen gaz farklı 
güzergâhlar kullanılarak tüketiciye ulaştırılmasında bir önlem olarak değerlendirilmektedir. 
Güzergâh çeşitliliği transit ülkelerden kaynaklanabilecek herhangi bir problem sonucunda 
tüketici ülkelere gazın temininde yaşanan gecikmeye uğramasında durumunda özellikle 
önemlidir. 5784 sayılı Kanunla, 4628 sayılı Kanuna eklenen Ek 3’üncü madde kapsamında; 
“Arz-talep dengesinin yeterli yedekle sağlanması, kaynak çeşitliliği, dışa bağımlılık, çevresel 
etkiler ve piyasalarda oluşan fiyatlar açısından sektörün belirlenen hedeflerinin üzerine 
çıkılması ve teknolojideki, piyasadaki, kaynak potansiyelindeki ve talep projeksiyonlarındaki 
gelişmeler dikkate alınarak hedeflerde değişiklik yapılabilmesi hakkında tedbirler 
getirilmiştir.” şeklinde açıklanmıştır (Elektrik Piyasası Kanunu 2019, 8). 

Arz güvenliğinin ana bileşenleri üretim, ithalat, iletim, depolama ve dağıtım altyapısının 
sağlanması ve talebin yönetilmesi olarak görülmektedir. Her ne kadar arz güvenliğini güvence 
altına almada hedeflenen arzı sürekli kılmak olarak gözükse de arz ve talep arasındaki 
altyapının oluşturulmasında izlenecek yollara önem verilmezse arz güvenliğini tam olarak 
kurgulamak mümkün gözükmemektedir. Üretim ve tüketim arasındaki denklemi oluşturan tüm 
unsurlar, resmin bütününü oluşturan yapbozun parçaları gibidir, eksik olamaz. 

1) Yetersiz gözüken doğal gaz depolama kapasitesinin artırılması için hedefler konulmalıdır.
2) Güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle, dalga ve akıntı gibi yenilenebilir

enerji kaynaklarında hem ısınma amaçlı üretim hem de Türkiye’nin elektrik ihtiyacını 
karşılayacak büyük bir potansiyele sahiptir. Fakat bu imkânların tam olarak hayata 
geçirilebilmesi için yatırımda teşvikler oluşturulması, tedarikte altyapı güçlendirilmesi ve 
yatırımcı farkındalığının arttırılmasına önem verilmelidir. 

3) Dünyada enerjinin en fazla tüketildiği bölgelerden biri olan AB, aksine enerji kaynakları
bakımında son derece kıt durumdadır. AB kaynak çeşitliğini artırabilmesi için en değerli 
alternatif Hazar bölgesindeki enerji kaynaklarıdır. Konumu gereği Türkiye enerji trafiğinde bir 
geçiş merkezi (hub) olmaya en uygun aday ülke konumundadır. Fakat diğer ülkelerle rekabet 
edebilecek bir altyapıya, bölgesel istikrarı sağlayan güvenlik ve liberal bir piyasa oluşumunu 
destekleyen yapılara ihtiyaç duyulmaktadır.  

4) Doğal gaz piyasasını liberalleştirme girişimi kapsamında 2001 yılında, 4646 sayılı
doğal gaz piyasası kanununun gereği Batı Hattı’ndan özel tedarikçi şirketlerin piyasaya 
girişi sağlanmıştır. Bu uygulamayla, Türkiye spot boru gazı ithalatını başlatarak uzun 
vadeli antlaşmalar neticesinde piyasa fiyatı üzerinde kalan boru gazı ücretlendirmelerini 
en aza indirmeyi amaçlamaktadır. 31 Aralık 2011’de Batı Hattı gaz alım antlaşması sona 
ermesiyle Türk şirketleri Batı Hattı’ndan 2018 yılında 10,67 billion cubic meters (bcm) 
(2018 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu 2018 12), 2019 yılında ise 4,321 bcm gaz ithal 
etmişlerdir (2019 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu 2019 14). Batı Hattı’ndan kalan 4 
bcm’lik kısmı BOTAŞ kullanmaktadır. 

5) Diğer bir taraftan enerji temin güvenliğini arttırmaya çalışan ihracatçı ülkeler almış
oldukları tedbirler neticesinde oluşabilecek riskleri en aza indirgeme çabası içindedirler. Enerji 
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temini 3 temel sacayağı üzerine kurulmuştur. Bunlardan birincisi enerji zincirinin esnekliğini 
arttıran ve ek bir güvenlik marjını düşük maliyetlerle elde eden enerji verimliliğidir. İkincisi, 
verimli üretim ve bu üretilen enerjinin kullanımı süresinde çevresel zorlukları aşabilecek 
teknolojik gelişimdir. Son olarak yakıt, bölge ve katılımcı sayısı arttırılmış mevcut pazar 
fonksiyonlarının çeşitlendirilmesiyle sistemin artacak olan esneklik ve direnç katsayısı 
sayesinde arz optimizasyonunun sağlanmasıdır (Nyguist 2001, ii). 

3. TÜRKİYE-RUSYA ARASINDA ENERJİ İLİŞKİLERİ

Türkiye, Ortadoğu’dan Orta Asya’ya, Kafkasya’dan Balkanlar’a doğru uzanan bir coğrafyada 
farklı etnik, kültür ve çıkarlara sahip bir ülkedir. Türkiye ve Rusya arasındaki gerilimin kaynağı 
bölgesel nüfuzlarını arttırma çabası ve rekabetin tarihsel bir sürtüşme tarafından 
tetiklenmesidir. İki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi yapısı ve içeriği yaşanan bölgesel ya da 
küresel olaylar sonucu zaman içerisinde tamamen farklı istikametlerde gerçekleşen amaç ve 
beklentiler doğrultusunda şekillenebilmektedir. Tarih boyunca rekabet kaynaklı çatışma sonucu 
edinilen tecrübeyle oluşturulan olumsuz güven duygusu ülkeler arasında oluşturulacak bağın 
ve iş birliğin kurulmasını da engellemektedir. Rusya, genişleyen NATO ve AB ile rakip 
konuma gelerek dikkatleri üzerine çekmiştir. Sonrasında yaşanan Rusya-Gürcistan savaşıyla 
küresel tepkilere maruz kalan Rusya, Ukrayna gaz transferi ve Kırım ilhakı sonrası uygulanan 
yaptırımlarla güçlü bir tehdit unsuru olarak değerlendirilmiştir (Çelikpala 2019).  

Günümüz dünyasında gaz ticareti üç bölgesel pazar arasında ağırlıkla işlem görmektedir. 
Bunlar: Kuzey Amerika, Rusya hâkimiyetindeki Avrupa ve Ortadoğu ile bağlantısı olan 
Asya’dır. Bu pazarlar arasında muazzam bir gaz transferi olması yanında limitli alışveriş 
yapılmaktadır. Bölgesel pazarlarda farklı fiyatlandırma yapıları bulunmaktadır. Bazı işlemlerde 
sıvılaştırılmış doğal gaz üzerinden fiyat şekillenir, diğer taraftan gaz fiyatları ham petrol 
fiyatlarına endekslidir. Yani bölgeler arasındaki gaz fiyatlarında farklılıklar olması gayet 
normaldir. Diğer bir taraftan LNG ya da boru hatlarındaki çeşitlilik arttıkça uluslararası gaz 
ticaret yarışı kızışmakta, petrol bazlı fiyatlanma zayıflamakta ve bölgesel fiyat farklılığı 
azalmaktadır (Paltsev 2011, 24). 

Türkiye ise AB ve ABD tarafından Ortadoğu’ya açılan bir kanalın uç noktasındaki bir cephe 
misali çıkarlar doğrultusunda destek görmüş ya da aksi bir durumda yalnız bırakılmıştır. Türk-
Rus ilişkileri tarihin birçok döneminde büyük rekabet, çekişme ve savaşlara tanık olmuştur. 
Cumhuriyetin ilk yılları ve Bolşevik zamanları ikili ilişkiler müttefik seviyesine kadar 
ulaşmıştır. Son yıllarda Türkiye’nin artan enerji ihtiyacıyla doğan ticaret, ikili ilişkilerin 
artmasına ve gelişmesine sebep olmuştur. Fakat zaman zaman Ortadoğu politikalarında ortaya 
çıkan anlaşmazlıklar karşılıklı güven tesisinde zor durumlar yaratmaktadır. 1973 yılında İsrail 
ile Arap ülkeleri arasında çıkan savaş sonucunda petrol krizi yaşanmış ve İsrail’e destek olan 
ülkelere petrol satışı durdurulmuştur. Fakat ekonomik çıkarlara zarar verileceği endişesi ile kriz 
uzun soluklu olmamıştır. Arap ülkelerinin uygulamış olduğu petrol ambargosu sonucunda, 
Japonya, enerji zengini ülkelere bağımlılığı %95 civarında olmasından dolayı krizden en çok 
yara alan ülkelerden olmuştur. Burada petrol gücünü bir silah gibi tehdit unsuru olarak kullanan 
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Arap ülkeleriyle benzer bir şekilde dünyadaki en büyük doğal gaz rezervine sahip ve ikinci en 
büyük kuru doğal gaz üreticisi olan Rusya, benzer konumunu kullanarak ülkelere politik 
baskılar yaratmayı amaçlamaktadır.  

Grafik 5. 2019 Yılı AB'nin Doğal Gaz İthalatı 

(Quarterly Report on European Gas Markets 2020) 

Dünyada bölgeler arası gaz ticaretinin %34’ünü gerçekleştiren Avrupa, doğal gaz ihtiyacının 
%46’lık kısmını 38,9 trillion cubic meters (tcm) kanıtlanmış gaz rezervine sahip Rusya’dan 
temin etmektedir (BP Statistical Review of World Energy 2019). Kuzey Akım 2 boru hattı 
devreye girince bağımlılık daha da artacaktır. Böylece Avrupalı tüketiciler Rusya’nın sağladığı 
kıt kaynaklar neticesinde birbirleriyle rekabet içerisinde olup fiyatları arttıracak ve bu Rusya’ya 
avantaj sağlayacaktır (Baran 2008). Doğal gazın büyük bir kısmı boru hattı vasıtasıyla 
Almanya, Türkiye, İtalya, Belarus ve İngiltere oluşturdu. Gazın geri kalan kısmı ise LNG olarak 
Asya ülkelerine ulaştırılmıştır (Country Analysis Brief: Russia 2017). 

Rusya, Avrupa ile ticari ilişkileri geliştirmek için enerji dağıtım şirketlerine yatırım 
yapmaktadır. Benzer şekilde enerji ithalatı yapan Türk şirketlerinin hisselerine ortak olarak 
şirketlerde söz sahibi olmaya çalışmaktadır. Diğer taraftan bu ilişkiyi canlı tutabilmek için 
krizler yaratmaktadır. Moskova, 1970'lerden bu yana Avrupa pazarlarına enerji tedarikçisi 
olarak rolünü geliştirmek istiyordu. Birincisi, petrol ve gaz satışlarından elde edilen gelir, Rusya 
için ihracat kazancının önemli bir bölümünü oluşturuyordu ve bu uzun dönemli talepleri 
güvence altına almak istemesidir. İkincisi ise Avrupa ülkeleri ile uzun vadeli ekonomik ilişkiler 
kurarak, ABD ve Avrupa arasındaki Batı bloğunu aşındırmayı amaçlamasıydı (Kaynak 2018, 
80). Üçüncüsü, Almanya, Fransa ve İtalya gibi lokomotif devletlerle stratejik bağları 
güçlendirmekti (Tran vd. 2018). 

AB’nin, Rusya’dan aldığı gazın yaklaşık %80’i Ukrayna üzerinden geçerek Avrupa pazarına 
sunulmaktadır. Bu da AB’nin toplam doğal gaz tüketiminin %20’sine denk gelmektedir. Rusya 
tarafından incelendiğinde yapmış olduğu doğal gaz ithalatının yaklaşık beşte dördünü bu ülke 
üzerinden iletmesi kendisi açısından yüksek risk taşımaktadır. Neticede, AB ve Türkiye için 
doğal gaz arz güvenliği problemi ortaya çıkarken Rusya için de bir talep güvenliği sorunu 
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oluşmaktadır. Rusya Ukrayna’ya sattığı gazın fiyatını artırmak isterken Ukrayna da ülkesinden 
geçen gazdan daha fazla transit ücreti talep etmekteydi. İki tarafında gaz fiyatı üzerinde 
anlaşamamaları sonucunda Rusya 1 Ocak 2009’da Ukrayna’ya gönderdiği gazı kesmiş ve 
Avrupa’da enerji krizine sebep olmuştur (Yorkan 2009). Rusya için önemli bir müşteri 
konumunda olan Avrupa’ya enerji satışının sekteye uğraması Avrupa’yı etkilese de bir o kadar 
da enerji gelirine bağımlı Rusya’yı zor duruma sokmuştur. Müşterileri tarafından güvenilirliğini 
kaybeden Rusya’ya alternatif güzergâh arayışları devam etse de Avrupa’nın coğrafi konumu 
neticesinde şimdiki şartlar altında bu pek mümkün gözükmemektedir. Yaşanan bu krizler 
neticesinde Avrupa tek bir ülkeye bağımlılık oranının düşürülmesinde Türkmenistan’dan 
gelecek olan doğal gazı almak için Nabucco projesi, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki gaz 
sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye ardından Avrupa’ya taşınması (TANAP 
Nedir? 2014), İran seçeneğinin daha verimli kullanılması gibi alternatifleri 
değerlendirmektedir. 

3.1. MAVİ AKIM DOĞAL GAZ BORU HATTI 

Gelişmekte olan ülke kategorisindeki Türkiye, doğal gaz ihtiyaçlarını karşılama hususunda 
yetersiz kalmış ve 15 Aralık 1997 yılında Mavi Akım Boru Hattı Antlaşması imzalanmıştır. 
Rusya sınırlarında İzabilnova-Djugba ile Türkiye sınırlarında Samsun arasını Karadeniz’in 
yaklaşık 2150 m altında, 1213 km uzunluğunda tesis edilecek boru hatları ile bağlayarak transit 
ülkelere bağımlı olmaksızın gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. ENI (İtalya) Grup üyesi Snam 
SpA ve Rus devleti Gazprom, birlikte Amsterdam, Hollanda'da Blue Stream Pipeline Company 
B.V.'yi (BSPC) kurmuştur. Gazprom ve BOTAŞ, boru hattı bölümlerinin sahibi ve işletmecisi 
olmuştur (Özdemir, The blue stream natural gas pipeline: implications on energy security and 
foreign policy 2007, 138). Doğal gaz boru hattının Rusya tarafındaki kalan bölümü ve 
Karadeniz geçişinin finansmanı ve inşaat masrafları Gazprom şirketi tarafından, Türkiye 
bölümündeki masrafları BOTAŞ şirketi tarafından karşılanmıştır. Bu antlaşma ile Türkiye’ye 
yıllık 16 milyar m³ doğal gaz akışı sağlanması ve 25 yıllık antlaşma süresince Rusya'dan toplam 
365 milyar m³ doğal gaz ticareti planlanmıştır. 30 Aralık 2002’de imzalanan protokol ile ilk 
sevkiyat yapılmış ve 2003 Şubat ayında da tam kapasite ile çalışmaya başlamıştır. Mavi Akım 
Projesi’nin Türkiye tarafındaki kısmı Samsun’dan başlayarak Amasya, Çorum, Kırıkkale 
üzerinden Ankara’ya ulaştırılarak Ana Hat ile bağlantısı kurulmuştur. Doğal gaz hattı, 20 Şubat 
2003 tarihinde işletmeye alınmış, 17 Kasım 2005 tarihinde resmi açılış töreni yapılmıştır (Doğal 
Gaz Boru Hatları ve Projeleri). 

Gazprom’un Türkiye pazarına arzını artırmak için üç seçeneği vardı. İlk seçenek, mevcut Trans-
Balkan boru hattının Türkiye'ye yönelik mevcut kapasitesini arttırmaktı. Fakat Gazprom, 
Ukrayna ve Bulgaristan ile gaz transferi konusunda problemler yaşamaktaydı hatta 1994 
tarihinde Türkiye, Rusya’dan ithal ettiği gaz hacminde yarı yarıya azalma yaşamıştı. İkinci 
seçenek Gürcistan ve Ermenistan üzerinden Erzurum'a ulaşan bir hattın inşasıydı. Türkiye’nin 
gaz tüketiminin çoğu batı illerinde gerçekleştiğinden bu seçenek de elenmiş oldu. Üçüncü 
seçenek ise Karadeniz’in altından direkt bağlantı kurulması oldu (Boon von Ochssée 2010, 254-
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255). Ayrıca ikili antlaşmalar neticesinde önceki gaz fiyatlarına göre %12 daha ucuz olacağı 
belirtilmiştir. 

Mavi Akım’a karşı Türkiye’nin önünde bekleyen ilk alternatif, 1998 sonu itibariyle 3,11 tcm 
ispatlanmış doğal gaz rezervi ile Irak devletidir. 2 Ağustos 1990 tarihinde Irak doğal 
zenginliklerini eğilimli sondajlama yaparak çaldığı ve aşırı petrol üretimi ile petrol fiyatlarını 
düşürdüğü gerekçesiyle Kuveyt’i işgal etmiştir. Yaşanan kuşatma ortamının devamında 37 
ülkenin dâhil olduğu koalisyon güçleri tarafından Irak’ı Kuveyt’ten çıkarmak maksadıyla 
körfez harekâtı başlatılmıştır. Irak’tan yeni boru hattı inşa edilerek yılda 10 milyar m³ gaz ithal 
edilebilme ihtimali BM yaptırımlarından dolayı rafa kalkmış ve ticari ilişkiler 2000’li yıllara 
kadar durma noktasına gelmiştir (Yaycı 2019). Diğer taraftan, İran ve Libya devletlerinin 
uluslararası terörizme destek olma ve kitlesel imha silahlarını elde etme ya da geliştirmelerine 
kaynak sağlayan petrol kaynaklarını sınırlandırmak amacıyla 1996’da ABD ticari yaptırım 

kararı almıştır (Iran and Libya Sanctions Act of 1996 1996). Bu karara göre ABD, (ILSA) İran 
ve Libya devletleri ile ticaret yapan şirketlere ekonomik yaptırımda bulunacağına dair 
açıklamada bulunmuştur. Neticesinde Türkiye yüksek hacimli doğal gaz ihracat potansiyeli 
taşıyan İran’la gaz ticaretini askıya almıştır. 

(Boon von Ochssée 2010) 

Diğer alternatifler değerlendirildiğinde; 1991 tarihinde SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığını 
ilan eden Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan’ın yüksek potansiyeli olduğu görülmektedir. 
1997 yılı sonunda Türkmenistan’ın 2,71 tcm, Kazakistan’ın 1,87 tcm ve Özbekistan’ın 1,63 
tcm doğal gaz rezervi olduğu kanıtlanmıştır (BP Statistical Review of World Energy 2008). Bu 
ülkeler doğal gaz rezervleri açısından yeni güzergâh için değerlendirilebilecek fırsatlar 
sunmaktaydı fakat ne yazık ki diğer boru hattı projeleri ile yarışabilecek ne alt yapıları ne de 
yeterli sermayeleri vardı. Azerbaycan ise o günkü şartlarda sınırlı kapasitede gaz ihracatı 
yapabilmekteydi. Ayrıca bu ülkelere yapılması düşünülen yatırımlar Hazar’ın statüsü 
hususunda büyük riskler taşımaktadır. LNG’nin gaz ihtiyacını karşılamadaki yetersiz kapasitesi 
ve maliyetinin yüksek olması bu rekabette gerilerde kalmasına neden olmuştur. 

Grafik 6. 1999 yılı tahmini gaz fiyatları 
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Soğuk savaş döneminde anlaşamayan iki ülkenin sonrasında enerji alanında beklenmedik 
yakınlaşması, gaz ticareti ve Mavi Akım’ın hayata geçirilmesi gelecekteki stratejik birlikteliğin 
ilk adımları olarak tanımlanabilir. 2006 yılında Gazprom, Ukrayna ile gaz transferini takas yani 
fazla gaz temin ederek ödemek yerine para ile ödeme sistemine geçti. Bu sistem ile Rusya 
kazancını arttırmış ve pazarlık meselesini azaltmıştır. Rusya’nın asıl düşüncesi doğal gaz boru 
güzergâhlarını karadan deniz içine taşıyarak transit ülkeleri saf dışı bırakmak ve kârını daha da 
yükseltmek olmuştur. Daha da önemlisi, Rusya kendi liman altyapısını geliştirmek ve parayı 
ülkede tutmak istiyordu. 1990'lı yıllarda Gazprom, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye Mavi Akım 
boru hattını inşa ederek Kafkasya kıyıları boyunca politik olarak tehlikeli kara yollarından 
kaçınmış oldu. Bu durumun diğer bir örneği Polonya, Belarus ve Baltık ülkelerinin etrafından 
dolaşarak Almanya’ya gaz taşıyan Kuzey Akım’dır (Barysch, vd. 2008: 20). 

Mavi Akım projesiyle Rusya stratejik olarak Ortadoğu ve Hazar’dan Avrupa’ya uzanan 
güzergâhtaki ülkelerin Türkiye’yi kullanarak rekabet edebilecekleri imkân ve kabiliyetlerini 
engelleme çabasındadır. 1999 Kasım ayında Türkmenistan, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan 
ülkeleri rekabet gücü yüksek Trans-Hazar doğal gaz boru hattının inşası için antlaşmaya 
vardılar. Birkaç ay içerisinde General Electric, Bechtel ve Royal Dutch/Shell şirketleri tek çatı 
altında bir girişimde bulundular. Fakat Türkiye’nin ikinci bir boru hattı projesinde istekliliği 
yoktu. 2000’lerin ortasında katılımcı ülkeler arasında Azerbaycan boru hattının kullanması için 
kota tahsisine ilişkin anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak proje rafa kaldırılmıştır 
(Gökay 2006). 

2002 yılından itibaren Mavi Akım Projesi kapsamında 1995-2010 yılları arasında Rusya’dan 
yapılan toplam ithalat yaklaşık olarak 10 kat artış gösterirken, Türkiye dış ticaret açığını arttıran 
en önemli sebeplerden birisi olan mineral yakıtlar, yağlar vb. damıtılmasından elde edilen 
ürünlerin ithalatı yaklaşık olarak 20 kat artmıştır. Bu nedenle Türkiye enerji hususunda artan 
bir şekilde Rusya’ya bağımlı hale gelmiştir. Rusya 1998 yılında yaşanan ekonomik kriz 
neticesinde para biriminin önemli ölçüde değer kaybetmesi halkının satın alma gücünü 
düşürmüş ve kendisinin ihracatı artarken, ithalatı azalmıştır. Türkiye ve AB arasında imza altına 
alınan gümrük birliği gereğince AB dışı ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) 
uygulanmaya başlanmıştır. Diğer AB dışı ülkelere karşı olduğu gibi Rusya’ya da bu kapsamda 
içerisine alınarak eskiye oranla düşük gümrük tarifeleri getirilmesi sonucunda karşılıklı dış 
ticaret hacimlerinin Türkiye aleyhine gelişmesine ve dolayısıyla Türkiye’nin dış ticaret açığının 
artmasına neden olmuştur (Kalaycı 2013, 42). 

İlk doğal gaz antlaşmasında olan ve Türkiye’nin ödemelerinin %70’lik kısmının Türk mal ve 
hizmetleri ile yapılması sonucu ihracatı olumlu yönde etkileyecek hüküm bu antlaşmada 
sağlanamamıştır. 1994 yılında bu uygulamanın sona ermesiyle Rusya’dan alınan her doğal gaz 
için Türkiye dış ticaret açığı vermekte ve Rusya lehine gelişen durum karşılıklı kurulan ticari 
dengeyi bozmaktadır. Diğer taraftan karşılıklı bağımlılık yerini tek taraflı bağımlılığa terk etmiş 
ve bu durum Türkiye’yi stratejik bir çıkmaza sokmuştur. Bu durum Türkiye’nin enerji 
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güvenliğini tehlikeye sokarak Rusya’ya aşırı bağımlılığı sonucunda dış politikasına bağımsız 
bir şekilde yön verebilmesini zorlaştırmıştır. Çünkü Rusya kendi çıkarları doğrultusunda 
bölgeye yön verebilmek için enerji anlamında çoğu ülke ile ticari bağlarını sağlamlaştırmış ve 
kendi hegemonyasını oluşturmuştur. Türkiye, ne zaman çıkarları doğrultusunda bir ülkeye 
müdahale ya da yakınlaşma gerçekleştirecek olsa ilk önce Rusya’nın hareketlerini tahmin ve 
takip etmesi gereken bir konuma sürüklenmiştir. Örneğin Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı 
sonucunda, Türkiye enerjide bağımlı olduğu Rusya’ya hem referandum baskısı hem de 
soydaşları olan Kırım Tatarlarının hakları için fazla bir tepki gösteremedi. Türkiye’nin 
amaçlarından olan bağımsız bir enerji transit ve kontrol ülkesi olma arzusu, Rusya’nın 
enerjideki hâkimiyeti doğrultusunda çıkmaza girmiş durumdadır. Aynı zamanda bu durum 
batılı ülkeler tarafından da takip edilmekte ve Türkiye’nin alternatif geçiş güzergâhı arayışı ile 
gerek boru hatları gerekse LNG ticareti ile enerji arzını güvenceye alarak Rusya ve Rusya 
baskısı altındaki ülkeleri baypas etme çabası sürmektedir.  

Mavi Akım ile birlikte Türkiye, Almanya’dan sonra Rusya’nın ikinci en büyük enerji alıcısı 
olmuştur. Böylelikle dış ticaret açığında birinci sırayı Rusya almaktadır ve %90’lık bir dilime 
sahiptir. Diğer bir taraftan tek bir kaynağa olan bu yüksek bağımlılık oranı fiyat konusunda 
pazarlıkta Türkiye’yi güçsüz duruma sokmaktadır. Antlaşmaya konulan 4. Madde ile 
Türkiye’nin satın almış olduğu gazı başka bir ülkeye satamayacağı garanti altına alınmıştır. 

Mavi Akım ile Türkiye, enerji bakımından Rusya’ya daha da bağımlı bir konuma gelirken, artan 
enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir kaynak olarak belirtilmiştir. Ayrıca Rusya, enerji 
transferinin çeşitliliği, devamlılığı ve güvenilirliğini sağlayabileceği bir fırsatı Türkiye ile 
yaptığı Mavi Akım gibi projelerle geleceğe bir yatırım aracı olarak görmektedir. Karşımıza 
çıkan iki ülke arasındaki karşılıklı bağımlılığın ihtiyacı doğrultusunda kurulmuş bir ilişkinin 
ürünüdür.  

Ortak görüşe göre bağımlılık, bir devletin ekonomisinin dış güçler tarafından belirlenmesi ya 
da önemli bir şekilde etkilenmesidir. Karşılıklı bağımlılık basit bir şekilde müşterek bağımlılık 
olarak tanımlanabilir. Dünya siyasetinde karşılıklı bağımlılık ülkeler arasında ya da farklı 
ülkelerdeki aktörler arasında karşılıklı etkilerin belirlediği durumu ifade etmektedir. Bu etkiler, 
genellikle uluslararası sınırları aşan para akışı, mal, insan ve mesaj transfer işlemlerinden 
kaynaklanmaktadır (Keohane vd. 2011: 7). 

Karşılıklı bağımlılığın boyutlarına ışık tutan dört unsur bulunmaktadır. Bunları, bağımlılığın 
kaynakları, faydaları, maliyetleri ve simetrisi olarak sıralayabiliriz. Karşılıklı bağımlılığın 
kaynaklarını, fiziksel olgular veya ekonomik ve siyasi konulardan oluşan toplumsal olgular 
oluşturmaktadır. Karşılıklı bağımlılığın faydalarını ise ilişkiden elde edilen faydaya göre bazen 
sıfır toplamlı ya da sıfır olmayan toplamlı şeklinde ortaya çıkarmaktadır. Karşılıklı bağımlılığın 
maliyetleri ise kısa vadeli duyarlılığı ve uzun vadeli korunmasızlığı içermektedir. Duyarlılık, 
sistemin bir yerindeki değişimin bir başka yerdeki değişimi etkileme hızıdır. Bağımlılığın 
simetrisi ise görece dengeli ve dengesiz bağımlılık durumları ile ilişkilidir (Kakışım 2019, 71). 
Her zaman enerjiyi bulunduran taraf elindeki gücü karşı tarafa baskı aracı olarak kullanmak 
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istemektedir. Rusya bu durumu askeri ve teknolojik gücünün etkisiyle birlikte çok rahat 
kullanabilmektedir. Türkiye’nin coğrafi konumu ve güvenilir bir transit ülke olma potansiyeli 
kendisini Rusya karşısında vaz geçilmez bir ortak durumuna sokmakta ve eline baskı için 
sağlam bir koz vermektedir. Karşılıklı fayda, Rusya’nın satmış olduğu enerji neticesinde 
kazandığı milyarlarca dolarla ekonomisini geliştirmesi ve Türkiye’nin de ihtiyacı olan enerjiyi 
kullanmasıyla sağlanmaktadır. Maliyet konusu Türkiye için daha hassastır. Türkiye doğal 
gazda Rusya’ya %65 oranında bağımlı olmuş ve asimetrik ilişki yıllar geçtikçe artmıştır. Gerek 
altyapı eksikliği gerekse güvenlik veya politik sebeplerle Rusya’ya olan bağımlılığının yakın 
gelecekte azalması zordur (Demir 2018). 

Türkiye ile Rusya arasında ilginç bir enerji iş birliği bulunmaktadır. İki ülke enerji alanında 
hem iş birliği ve hem de aynı zamanda rekabet eden ülkeler durumundadır. İki ülke ilişkilerinde 
rekabet esas olarak bağımlılığa alternatif bölge olan Hazar’da ortaya çıkmaktadır (Oğan 2009). 

Diğer taraftan Türkiye, ekonomik rekabetten kaynaklı siyasi anlaşmazlıkları azaltma, kazan-
kazan bakış açısı ile karşılıklı bağımlılığı artırma ve ilişkileri sağlamlaştırma çabası 
içerisindedir.  

3.1.1. BÖLGESEL İLİŞKİLERE ETKİSİ 

Mavi Akım ile birlikte Türkiye’ye gazı direk ulaştıracak olan Rusya, uzun süreli antlaşmalar 
sayesinde asimetrik bir ticaretin kurucusu olmuştur. Türkiye kullandığı enerjinin %32,5’ini 
doğal gazdan sağlamaktadır. Türkiye doğal gazın %99’unu ithal etmekte, Rusya’nın buradaki 
payı toplam ithalatın yaklaşık yarısına denk gelmektedir. Bu rakamlar doğalgaz başlığında 
Türkiye’nin Rusya’ya açıkça bağımlı olduğunu göstermektedir. Türkiye, enerji üretiminde 
kullanılan kömürün yüzde ellisini ithal etmektedir. İthal edilen kömürün %35’i Rusya’dan 
alınmaktadır. Bu da yine kömürde dışa bağımlılık anlamına gelmektedir. Toplam enerji ithalatı 
içinde petrol ürünlerinin %17-18’i Rusya’dan alınmaktadır (Özdemir, 2016: 8). Rusya 
açısından bakıldığında Türkiye ile yapmış olduğu ticaret neticesinde sağladığı ekonomik 
faydayla birlikte Güney Avrupa pazarına yayılma imkânı bulunmaktadır. Rusya’dan temin 
edilen doğal gaz ile Türkiye’nin doğal gazda doyuma ulaşarak Azerbaycan, Türkmenistan, İran 
ve Irak’tan alabileceği kapasiteleri doldurması neticesinde alım yapabileceği miktar 
kısıtlanmıştır. Bu da diğer ülkelerle kurabileceği ticari hacimlerin azalmasına ve en önemlisi 
arz güvenliğine büyük bir tehdit oluşturmaktadır.  

Güney Kafkasya’nın zengin doğal gaz ve petrol kaynaklarına sahip olması ve Hazar enerji 
kaynaklarının dünya piyasalarına iletim yolları üzerinde bulunması Rusya’nın bölgeye yönelik 
ilgisini belirleyen diğer bir unsurdur. Rusya, Hazar enerji kaynaklarının kendi toprakları 
üzerinden uluslararası piyasalara ulaşması için büyük mücadele vermiştir. Rusya bunu 
sağlamakla küresel petrol piyasasındaki konumunu güçlendirmek ve bölgeyi ekonomik ve 
siyasi açıdan kontrol edebilecek duruma gelmek istemiştir (Sapmaz 2008, 38-39).  

Ortadoğu’da son dönemde yaşanan sıcak olaylar, çatışma ve güç mücadelesi, Balkanlar ve 
Kafkaslardaki istikrarsızlık, etnik milliyetçiliğin yükselişi içerisinde jeopolitik konumu 
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neticesinde Türkiye kendi çıkarlarını koruyabilmek için küresel güçler arasında dengeleyici bir 
rol üstlenme çabası içerisindedir. Çünkü Türkiye ne bir Avrupa ne de bir Ortadoğu ya da 
Kafkasya ülkesidir. Bu bilinmezliğin odak noktasında dış politika yaklaşımı yaratabilmek çok 
zordur.  

AB Ortadoğu’daki siyasi varlığını sürdürme ve hatta arttırma çabasıyla bölgedeki sorunlara 
dahil olarak ve önemli aktörlerle iş birliği kurarak bölgede etkin bir rol almaya çalışmaktadır. 
Çünkü enerji ihtiyacını dışarıdan karşılayan Avrupa için Rusya’ya alternatif güzergâhların 
güvenliği ve tedarikçi ülkelerden doğal gaz alımının kendi görüşlerine paralel bir istikrar 
içerisinde sürdürülebilmesi önemlidir. Kısacası AB var olan arz güvenliğini sağlamlaştırmayı 
ve yeni projeler içerisinde etkin bir şekilde yer almayı planlamaktadır. ABD’nin izlemiş olduğu 
“çoklu boru hatları politikası”nı benimseyerek, Ortadoğu, Orta Asya ülkeleri ve Kuzey 
Afrika’dan Avrupa’ya uzanan doğal gaz boru hatlarına dayalı yeni yöntemler geliştirmeye 
çalışmaktadır (Erdal 2011). Avrupa alternatif güzergâhlar olan Ortadoğu ve Hazar Havzası 
kaynaklarıyla taşıyacağı enerji için oluşturacağı çoklu iş birliği ile uzun vadede enerji arzının 
sürdürülebilir, güvenilir ve ulaşılabilir olmasını güvence altına alma çabasındadır. Türkiye ile 
ilişkileri incelendiğinde; Türkiye’nin ticari anlamda vazgeçilemeyecek bir ortak olması, 
Avrupa ile Ortadoğu’daki çatışma bölgeleri ve buradaki göçmen nüfusuyla arasında bir tampon 
bölge olma özelliği ilişkideki göze çarpan olumlu kuvvet çarpanıdır. Böyle bir ortak 
kaybetmemek için Avrupa tarih boyunca Türkiye’yi kendisine ne çok uzak ne de çok yakın 
tutabileceği bir politika izlemiştir. Türkiye’nin AB üyeliği hususunda yaşadıkları ve Rusya’nın 
da Batı’dan gelen yaptırımlar ve Ukrayna krizi karşısındaki tavrı iki ülke ilişkilerini daha da 
güçlendiren bir nokta olmuştur (Özel, 2015: 83). Türkiye ile Rusya arasında kurulan enerjide 
(özellikle Mavi Akım) kazan kazan politikası ve Suriye’de kurulan stratejik ortaklık neticesinde 
iki ülke birbirine daha da yakınlaşmıştır.  

İki ülke arasındaki ilişkileri eko-politik bir açıdan analiz edersek; ilk olarak ilişkinin Türkiye 
aleyhine asimetrik bir karşılıklı bağımlılık olduğu gözükmektedir. Rusya’nın Türkiye’ye 
yaptığı stratejik yatırımlar (nükleer santral ve füze sistemleri) ve enerji transferi karşısında 
Türkiye meyve-sebze, tekstil ve yedek parça ihraç etmektedir. İkincisi, 2008-2009 yıllarında 
yaşanan küresel ekonomik kriz sonucunda yaşanan kredi daralması ve çoğu sektörü etkileyen 
ekonomik durgunluk, ABD ve AB’nin Rusya’ya yaptırımları neticesinde iki ülke arasındaki 
ekonomik altyapı farklılığından kaynaklı karşılıklı yatırımların sekteye uğraması tarafların 
ticari kayıplarını artırmakta ve hatta Türkiye bu durumdan daha zararlı çıkmaktadır. Bu 
durumun nedenlerinden ilki Türk ihracatçılarının Rusya'nın yerini alabilecek alternatif bir pazar 
bulmalarındaki zorluktur. İkincisi, 2014 yılında Türkiye'ye toplam turist varışının %12'sini 
oluşturan Rus turistlerin sayısının 4 milyona yükselmiş olması ve bunun yerinin 
doldurulmasının bir hayli zor olmasıdır. Rus turistler 2014 yılında Türkiye'ye yaklaşık 3 milyar 
dolar harcadı. Son olarak, Rusya'dan gelen doğal gaz olmadan yaşamak ve hemen alternatif 
enerji kaynakları bulmak neredeyse imkânsızdır. Bu asimetrik ilişki zayıf tarafın pazarlık 
kabiliyetini kısıtlamaktadır. Türkiye ekonomisinin hassas yapısının Rusya yaptırımlarına karşı 
ne kadar dayanabileceği bir soru işaretidir (Köstem 2019, 12-14). Diğer taraftan, her ne kadar 
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taraflar arasında gaz ücretlendirme anlaşmazlığı yaşansa da Türkiye her zaman Rusya için 
güvenilir ticari bir ortak olarak yerini korumaktadır. Ayrıca Rusya Avrupa’ya gerçekleştirdiği 
gaz sevkiyatının problemli olduğu Ukrayna üzerinden gerçekleştirmekte ve bu güzergâhı 
baypas ederek hem Ukrayna’ya olan bağımlılığını azaltmayı hem de Türkiye ile olan enerji iş 
birlikteliğini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu da Rusya için Türkiye’nin önemini vurgulayan 
birkaç sebepten bazılarıdır. İki ülke arasında yaşanan uçak krizinin sonunda Gazprom’un, özel 
sektörlere yapmış olduğu %10.25’lik indirimi devam ettirmeme kararı almasına neden 
olmuştur. Fakat bu krizin nasıl çabuk bir şekilde çözüme kavuşturulabildiğinin bariz sebebi 
ekonomik ve jeopolitik ortaklıktır.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Dünyada gaz fiyatları siyasi durum, işlem şekli ve arz yoğunluğu gibi birçok parametreye 
bağlıdır ve bölgeler arasında farklılık oluşması gayet normaldir. Diğer bir taraftan LNG ya da 
boru hatlarındaki çeşitlilik arttıkça uluslararası gaz ticaret yarışı kızışmakta, petrol bazlı 
fiyatlanma zayıflamakta ve bölgesel fiyat farklılığı azalmaktadır. Mavi Akım, Türkiye’nin 
yıllar içerisinde küresel ve bölgesel güçler ile yaşadığı siyasi problemler ya da ortaklıklar 
neticesinde doğal gaz ihtiyacını karşılamak için bir zorunluluk haline gelmiştir. Tercih edilen 
bu boru hattı Türkiye’nin komşu ülkeler ve küresel aktörler arasındaki ilişkilerini derinden 
etkilemiştir.  

Soğuk savaş döneminde anlaşamayan iki ülke olan Türkiye ve Rusya’nın enerji alanında 
beklenmedik yakınlaşması, gaz ticareti ve sonrasında Mavi Akım’ın hayata geçirilmesi 
gelecekteki stratejik birlikteliğin ilk adımları olarak tanımlanabilir. Bu sayede Rusya, Kafkasya 
kıyıları boyunca politik olarak tehlikeli gördüğü kara yollarından kaçınabilmiştir. Mavi Akım 
ve Kuzey Akım boru hatları ile Ukrayna geçişli gaz transferini yarı yarıya azaltmıştır. Türkiye 
ise hali hazırda müşterisi olduğu Rusya’dan yeni bir güzergâh ile gaz alımına başlayarak Batı 
Hattı’ndan kaynaklanan problemleri ve transit ülke masraflarını ekarte ederek bir bakıma 
kazançlı sayılabilir. Fakat Rusya’dan satın almış olduğu gaz hacminin artmasıyla iki ülke 
arasındaki bağımlılık dengesi bozulmaktadır. Ayrıca aracı ülkeler olmadığından Türkiye, 
Rusya üzerinde siyasi baskı kurabilme ve gaz fiyatlandırması yapabilme konusunda yalnız 
kalmıştır. Diğer önemli bir konu ise Rusya’dan ithal edilen yıllık gaz miktarıdır. Mavi Akım’ın 
2003 yılında tam kapasiteye ulaşması, Türkiye’nin gaz ihtiyacından fazlasını satın almasına 
sebep olmuştur. Türkiye antlaşma gereği satın almak zorunda olduğu gazı enerjiye 
dönüştürmek için doğal gaza dayalı santrallere yatırımda bulunmuştur. Bu yanlış karar 
sonucunda ülkenin cari açığı artmıştır. Antlaşma neticesinde Rusya’ya bağımlılığı artan 
Türkiye, Rusya’nın çıkarlarına uygun olmayan bir durumla karşılaştığında karar almadan önce 
kazançlarını ve kaybedeceklerini değerlendirmesi gereken bir pozisyona sürüklenmiştir. 
Türkiye bu kayıplarını telafi edebilmek için başta komşuları olmak üzere, diğer devletlerle 
bozulan ilişkilerini karşılıklı menfaatler ve kazanımlar doğrultusunda düzeltmeli ve 
geliştirmelidir. Ekonomide yeterliliğin sağlanması için verimlilik, tasarruf ve üretimin 
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arttırılması şarttır. Bu amaçla Türkiye yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelmeli, uygun 
politikalarla desteklenen yüksek teknolojili bir alt yapı oluşturmalıdır.  
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ÖZET 

Xi Jinping 2013 yılında Çin’in 21. Yüzyıldaki en büyük küresel altyapı yatırım girişimi olan 
Kuşak ve Yol Girişimi’ni (KYG) ilan etmiştir. Girişimin altyapı projelerini finanse etmek için 
ise 2014 yılında İpek Yolu Fonu adında bir ulusal varlık fonu kurmuştur. Ayrıca yine 2015 
yılında Çin’in öncülüğünde çok taraflı bir kalkınma bankası olan Asya Altyapı Yatırım Bankası 
(AAYB) kurulmuştur. AAYB doğrudan KYG projelerini finanse etme amacı taşımayan fakat 
genellikle KYG ülkelerinin kredi kullandırıldığı bir kalkınma bankasıdır. Çin'in KYG 
kapsamında Asya Altyapı Yatırım Bankası ve İpek Yolu Fonu'nu kurması, inisiyatifin Çin'in 
Marshall planı olarak değerlendirilmesine yol açmıştır. Marshall planı ile KYG arasındaki 
benzerliklerin ise şöyle olduğu düşünülmektedir. Birincisi, Marshall Planı ile ABD’nin, 
savaştan sonra Avrupa ekonomilerini yeniden canlandırmayı amaçlaması gibi Çin’de, 
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Avrasya ekonomilerini yeniden canlandırmaya 
çalışmaktadır.  Marshall planı ve KYG arasındaki ikinci benzerlik ise para biriminin 
uluslararasılaştırılması amacıdır. ABD Marshall planı kapsamında Avrupa ülkelerine dolar-
cinsinden yardımlar yapmış ve zamanla dolar bir istikrar aracı haline gelmiştir. Çin’de benzer 
şekilde para biriminin uluslararası kullanımını veya KYG ile Renminbi (RMB)'nin 
uluslararasılaşmasını artırmayı hedeflemektedir. Özellikle RMB’nin KYG ülkeleri arasında 
güçlü bir para birimi haline getirilmesi bu hedefin önemli bir bileşenidir. Fakat Çin KYG’nin 
Marshall planına benzetilmesini eleştirmekte ve Çin’in KYG ülkeleri üzerinde kalkınma 
yardımıyla hegemonya kurmak gibi bir amacı olmadığını belirtmektedirler. KYG ile Marshall 
Planı birkaç noktada benzerlik göstermekle birlikte, hem dönem hem de uluslararası sistemin 
yapısı itibariyle birbirinden çok farklı bir dünyaya hitap etmektedirler. Öncelikle KYG, Soğuk 
Savaş dönemindeki kapitalizm ve komünizm arasındaki üstünlük mücadelesinin olmadığı ve 
dünyanın doğrudan iki büyük gücün etki sahasına bölünmediği bir zamana tekabül etmektedir. 
Diğer bir deyişle, KYG dünyanın hem ideolojik olarak bölünmediği hem de daha da önemlisi 
ABD ve Çin arasındaki ekonomik karşılıklı bağımlılığın ön plana çıktığı bir dönemin ürünüdür. 

Anahtar Kelimeler: Kuşak ve Yol Girişimi, Marshall Planı, Para Biriminin 
Uluslararasılaşması  

ABSTRACT  

Xi Jinping announced the Belt and Road Initiative (BRI), China's largest infrastructure 
investment initiative in the 21st Century, in 2013. To finance the BRI’s infrastructure projects, 
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China established a sovereign wealth fund called the Silk Road Fund in 2014. Besides, the 
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), a multilateral development bank was established 
in 2015 under the leadership of China. AIIB is a development bank that does not aim to finance 
KYG projects directly, but usually loans to KYG countries. China’s establishment of the AIIB 
and Silk Road Fund within the scope of Belt and Road Initiative led to initiative being evaluated 
as China’s Marshall Plan. The similarities between Marshall plan and KYG are thought to be 
as follows. First, BRI seeks to revive Eurasian economies after the collapse of the Soviet Union, 
just as the United States sought to revive European economies after the war. The second 
similarity between the Marshall Plan and the KYG is the goal of internationalization of the 
currency. The USA provided dollar-denominated aid to European countries under the Marshall 
Plan, and over time the dollar became tool for economic stability. China similarly aims to 
increase the international use of its currency, or the internationalization of the Renminbi (RMB) 
by BRI. In particular, making the RMB a strong currency among the KYG countries is an 
important component of this goal. But China criticizes the analogy of BRI with Marshall Plan 
and notes that China does not have the goal of establishing hegemony over the BRI countries 
with development aid.  Although BRI and Marshall Plan are similar in a few points, they address 
a very different world both in terms of the era and the structure of the international system. First 
of all, BRI corresponds to a time when there is no struggle for supremacy between capitalism 
and communism as during the Cold War and the world is not directly divided into the sphere 
of influence of two great powers. In other words, BRI is the product of an era in which the 
world is not both ideologically divided and, more importantly, the economic interdependence 
between the USA and China comes to the fore. 

Keywords: Belt and Road Initiative, Marshall Plan, Internationalization of Currency 
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2009 SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA OTONOMİ OLUŞTURMA ÇABALARI 
VE ALTERNATİF SAVUNMA ARAÇLARI  

EFFORTS TO CREATE AN AUTONOMY IN TURKISH FOREIGN POLICY AFTER 2009 
AND THE ALTERNATIVE DEFENSE TOOLS 

Dr. Gülşah ÖZDEMİR 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,  Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Doktora Programı 
Mezunu 

ORCID NO: 0000-0001-8900-2560 

ÖZET 

Bir devletin ulusal çıkarları ve eylemlerini belirleme bakımından ne derece bağımsız karar 
verdiği ile devletin gücünün doğru orantıda ilerlediği gerçeği dikkate alındığında devletin çıkar 
ve eylemlerini belirleme noktasında askeri ve siyasi gücünü arıtmasının bir zorunluluk olduğu 
sonucuna varılabilmektedir. Türkiye’nin dış politik meselelerde ne derece bağımsız bir devlet 
olarak hareket ettiği sorunsalı Türk dış politika yaklaşımlarına yönelik yapılan tartışmaların 
başında gelmektedir. Cumhuriyet dönemi boyunca Batı yanlısı ve statükocu bir düzlemde 
ilerlediği görülen Türk Dış politikasında zaman zaman krizler yaşamış olmasının yanında 
Soğuk Savaşın sona ermesiyle değişen dünya düzeninde Batı dünyasına entegre ilişkilerinin 
devam ettiği görülmektedir. 

Bilhassa 2000’lerde AB üyeliği ile ilgili ülke içinde gerçekleştirilen reformlar, NATO’ya olan 
sıkı bağlılık, bölgede liberal ve yumuşak güç odaklı politikalar savunulması, komşular ile 
güvenlik temelli mevcut krizlerin aşılmasına yönelik açılımlar Türkiye’nin uluslararası arenada 
Batı’ya yönelik konumunu pekiştirmeye yönelik eylemler olmuştur. Ancak Türkiye’nin Rusya, 
Çin, Suriye ve Irak gibi alternatif ikili ilişkilerine karşı Batı’nın şüpheci yaklaşımları Türk dış 
politikasına yönelik ayrıcalıklı tavrı ortaya koymuştur. Bu ayrımcı tavrı sergileyen Batı 
müttefiklerinin Türkiye’nin beka sorunları ile ilgili meselelerde bile kayıtsız kalıyor olması 
Türkiye açısından ulusal temelli alternatif savunma mekanizmalarına yönelmesi ve farklı 
bölgesel müttefiklik arayışlarına girmesi ile sonuçlanabilmektedir.  

Çalışmada bölgesinde krizlerin hiç eksik olmadığı Türkiye açısından savunma politikalarındaki 
millileşme ve alternatif müttefiklik arayışları noktasında Türk dış politikasındaki revizyonist 
tonun daha çok görülemeye başlandığı 2009 sonrası dönem temel alınmaktadır. Ana çerçevesi 
dönemsel olarak Türk dış politika yapıcılarının söylem ve davranışlarıyla şekillenmekte olan 
güvenlik kültüründe meydana gelen değişimlerin oluşturduğu bildiri, 2009 Davos krizi 
sonrasında İsrail ile ilişkiler, Rusya ile bölgesel krizlerde meydana gelen yakınlaşmalar ve 
Suriye politikasındaki belirsizlikler sebebiyle ABD ve Batıya yönelik eleştirel müttefiklik 
politikalarına odaklanmaktadır. Bildiride rasyonel devlet politikalarıyla gerçekleştirilen ittifak 
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ilişkileri ile askeri ve politik hamleler ekseninde Türkiye’nin otonomi sağlamaya dönük 
stratejilerinin hangi yönde ve nasıl bir düzlemde ilerlediği değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Otonomi, Türk dış politikası, Savunma araçları, Müttefiklik 

ABSTRACT 

Considering the extent to which a state makes independent decisions in terms of determining 
its national interests and actions and the fact that the power of the state progresses in the right 
proportion, it can be concluded that it is a necessity for the state to increase its military and 
political power in determining its interests and actions. The question of to what extent Turkey's 
foreign acted as an independent state in political issues is one of the main debates on Turkish 
foreign policy approaches. In addition to the occasional crises in Turkish foreign policy, which 
has been seen to progress on a pro-Western and status quo level throughout the Republic period, 
It is seen that in the changing world order with the end of the Cold War, their integrated relations 
with the Western world continue. 

In particular, the reforms made within the country regarding EU membership in the 2000s, strict 
commitment to NATO, advocating liberal and soft power-oriented policies in the region, 
initiatives to overcome existing security-based crises with neighbors have been to consolidate 
the position of the West in Turkey in the international arena. However Western skepticism 
towards Turkey’s alternative bilateral relations with Russia, China, Syria and Iraq has 
demonstrated a privileged attitude towards Turkish foreign policy. This discriminatory attitude 
of the Western allies exhibiting problems of Turkey's survival even in matters relating to Turkey 
in terms of being indifferent to the orientation-based alternative national defense mechanisms 
and may result in different regional alliance to enter the quest. As a result of this discriminatory 
attitudes of Western allies which is even indifferent in the matters related to Turkey’s 
survivability issues, Turkey is based alternative to national defense mechanism and searches 
for various regional alliances. 

In this study at the point of nationalization in defense policies and the search for alternative 
alliances for Turkey where crises are never missing in the region, it is based on the post-2009 
period, when the revisionist tone in Turkish foreign policy began to be seen more. The study, 
whose main framework is periodically created within the changes in the security culture shaped 
by the discourse and behavior of Turkish foreign policy makers, focuses on the relations with 
Israel after the 2009 Davos crisis, the convergence with Russia in regional crises and critical 
alliance policies towards the US and the West due to uncertainties in Syria policy. In this study 
in which aspects of Turkey’s strategy to provide the autonomy and on what plane it moves on 
are evaluated on the axis of alliance relations realized with rational state policies, military and 
political moves.  

Keywords: Autonomy, Turkish foreign policy, Defense tools, Alliance 
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BİYOGÜVENLİĞE DAYALI BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİ 

REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES BASED ON BIO SECURITY 

Öğr. Gör. Murat ŞAHİN 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 

ORCID NO: 0000-0001-8422-1350 

ÖZET 

Hızla gelişen teknolojiler, biyolojik ve tarımsal faaliyetleri de etkilemiş ve elde edilen genetik 
yapısı değiştirilmiş organizmaların yanı sıra içeriği değiştirilerek üretilen ürünlerden 
kaynaklanabilecek önemli riskler canlılar için tehdit oluşturur hale gelmiştir. Günümüzde 
yoğunlaşan bu faaliyetlere ve tehditlere karşı önlem alma gerekliliği yine aynı çerçevede ortaya 
çıkmıştır. Toplumun refahı ve çevrenin korunması için çeşitli stratejilerin ekonomik 
perspektifte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma bölgesel kalkınma olgusu 
çerçevesinde biyogüvenliğe dayalı stratejileri ortaya koymayı hedeflemektedir. Nitekim insan 
sağlığının ve bozulan çevre koşullarının da toplumsal yaşam kalitesinde olumsuz sonuçlara 
sebebiyet vereceği aşikardır.  

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Biyogüvenlik Stratejileri, Biyoçeşitlilik Stratejileri, 
Kalkınma Stratejileri. 

ABSTRACT 

Rapidly developing technologies have also affected biological and agricultural activities, and 
the important risks that may arise from the products produced by changing the content, as 
well as the organisms that are genetically modified, have become a threat to living things. The 
necessity to take precautions against these activities and threats that are intensifying today has 
emerged within the same framework. Various strategies should be evaluated in an economic 
perspective for the welfare of society and protection of the environment. This study aims to 
put forward strategies based on biosecurity within the framework of regional development. As 
a matter of fact, it is obvious that human health and deteriorating environmental conditions 
will cause negative consequences in the quality of social life. 

Keywords: Regional Development, Biosecurity Strategies, Biodiversity Strategies, 
Development Strategies. 

1. GİRİŞ

Küresel düzeyde bakıldığında biyogüvenlik alanında çalışmalar son yıllarda ciddi oranda artış 
göstermiştir. Özellikle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Ekonomik ve İşbirliği 
Örgütü, Avrupa Birliği, Dünya Ticaret örgütüne ait organizasyonlar biyogüvenlik alanında 
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çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Hatta “biotrack” adı altında OECD’ye ait bir veri tabanı 
geniş anlamda biyogüvenlik alanında hizmet vermektedir. Aynı zamanda “biosafety Clearing-
House” adlı organizasyonda Cartagena Biyogüvenlik Protokolü taraflarının bilgi alış verişini 
kolaylaştırmak için kurulmuştur. Bakıldığında biyogüvenliğe karşı bir işbirliği farkındalığı 
yaratılmıştır. 

Ülkeler değişen koşullardan ve şartlardan etkilenen durumlara karşı biyogüvenlik alanında 
çeşitli önemler alarak ortaya çıkabilecek her türlü tehditi engellemeye çalışmaktadır. Tehditin 
boyutları zaman zaman insanlar üzerinden görülse de etkileri bakımından ekonomiye yansıması 
muhtemeldir.  

Toplular refah düzeylerini artırıcı ekonomik faaliyette bulunurlar. Bu faaliyetlerin sürekliliği 
ve pozitif yönlü gelişimi iktisadi kalkınmanın dinamiklerini olumlu yönde tetiklemektedir. 
Biyyogüvenlik kavramının da bölgesel kalkınma ilişkisi burada başlamaktadır. Değişen ve 
gelişen çeşitli şartlara karşın tehditleri fırsata çevirerek toplumların kendi refah düzeylerinin 
artışını sağlamaktır. 

2. BİYOGÜVENLİK

Biyogüvenlik kavramı, biyolojik ajanlara ve çeşitli tehditlere maruz kalınacak her türlü 
çalışmayı bünyesinde barındırmaktadır. Biyogüvenlik, patojenleri ortamlardan uzak tutmak 
için geliştirilen, iyi laboratuvar uygulamaları ile tüm güvenilir mühendislik uygulamaları ve 
izole ortamlarla, çalışana ve çevreye hastalık bulaşmasını önlemek amacı ile oluşturulmuş 
prosedürlerin bütünüdür. Biyogüvenlik ayrıca patojenlere kasıtsız olarak maruz kalmayı veya 
bunların yanlışlıkla salınmasını önlemeyi amaçlamaktadır (extranet.who.int, 2020). 

Ülkemizde de biyogüvenlik ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Özellikle 2010 yılında kabul edilen 
“Biyogüvenlik Kanunu” bu çalışmaların bir örneğidir. Bu kanunda biyogüvenlik ile ilgili; 
“İnsan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitliliği korumak için GDO ve ürünleri 
ile ilgili faaliyetlerin güvenli bir şekilde yapılmasını” ifade etmektedir (Biyogüvenlik Knaunu, 
2010). Ayrıca Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde yer alan “Biyoteknoloji ve 
Biyogüvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu”na göre biyogüvenlik; “modern biyoteknoloji 
tekniklerinin, uygulamalarının ve modern biyoteknoloji ürünlerinin insan sağlığı ve biyolojik 
çeşitlilik üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin belirlenmesi sürecini (risk değerlendirme) 
ve belirlenen risklerin meydana gelme olasılığının ortadan kaldırılması ya da, meydana gelme 
durumunda oluşacak zararların kontrol altında tutulması için (risk yönetimi) alınan tedbirleri” 
olarak da ifade edilmektedir (Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2020). 

Biyogüvenlikle ilgili uluslararası çalışan birçok organizasyon bulunmaktadır. Bu 
organizasyonları tek çatı altında toplayarak bilgi alışverişini kolaylaştırmak için “Cartagena 
Biyogüvenlik Protokolü” gerçekleştirilmiştir. Protokol, 1999’da konuyla ilgili konferanslardan 
birine ev sahipliği yapan Kolombiya’nın Cartagena kentiyle birlikte anılmaktadır. Protokol, 
1995 yılından itibaren Birleşmiş Milletler çatısı altında biyolojik çeşitlilik üzerine yürütülen bir 
dizi uluslararası toplantı sonucunda hazırlanarak 11 Eylül 2003’te yürürlüğe giren uluslararası 
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anlaşmadır. Protokolün amacı, özetle, "insan sağlığı üzerindeki riskler göz önünde 
bulundurularak ve özellikle sınır ötesi hareketler üzerinde odaklanarak, biyolojik çeşitliliğin 
korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilecek ve modern 
biyoteknoloji kullanılarak elde edilmiş olan değiştirilmiş canlı organizmaların güvenli nakli, 
muamelesi ve kullanımı alanında yeterli bir koruma düzeyinin sağlanmasına katkıda 
bulunmaktır" şeklinde ifade edilmektedir (Biyogüvenlik Tartışması, 2020). Ülkemizde de 24 
Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe giren Protokol, “her bir genetik yapısı değiştirilmiş 
organizmanın doğaya bırakılması gerçekleşmeden önce risk değerlendirmesine alınmasını, 
denetimsiz sınıraşan hareketin önlenmesi amacıyla, bu GDO’lu ürünlerin ihracatından önce 
ülkelere ön bildirim yapılmasını ve bilgi alışverişi mekanizması ile ülkeler arasında işbirliği 
sağlanmasını” hükme bağlamaktadır (Dışişleri Bakanlığı, 2020). 

2. BÖLGESEL KALKINMA ve BİYOGÜVENLİK

Bölgesel kalkınma; bir bölgedeki toplumun refah düzeyinin artırılarak, yaşam kalitesinin 
iyileştirilerek, küresel çaptaki sosyal ve ekonomik fırsatlardan kolayca faydalanılmasını ifade 
etmektedir. Bölgesel kalkınma da kıstas diğer bölgelerde yaşayan halkların sosyal, ekonomik 
ve politik düzeydeki farklılıklarıdır. 

Bitkisel ve biyolojik çeşitlilik barındıran ülkeler küreselleşmiş dünya ticaretinde bu alanda daha 
fazla pay alabilir. Eğer biyogüvenlik anlamında yeteli bilinç düzeyi yakalanmazsa ve ilgili 
alanda uzman insanlar yetiştirilmezse biyolojik ajanlar, virüsler, parazitler, bakteriler ve çeşitli 
biyolojik tehditler toplumu olumsuz yönde etkileyebilir. En başta halk sağlığı ve sağlık 
giderlerinden dolayı ülkelerin makro ekonomik unsurları zarar görebilir. Bunlara karşın nitelikli 
insan gücü ve gelişmiş teknolojik alt yapı ile ticarileştirilen ürünler uluslararası pazarda geniş 
yer bulabilir. Türkiye bu açıdan gen çeşitliliği ile büyük bir fırsat havuzu barındırmaktadır.  

Biyogüvenlik ve kalkınma ilişkisi başta insan unsurunda dayanmaktadır. İnsan unsuru hem 
tehditlere maruz kalan faktör hem de tehditleri fırsata çevirerek ticari ürün üreten faktör olarak 
değerlendirilmelidir. Bölgesel kalkınma stratejilerinin temelinde bu nedenle insan faktörü 
olmalıdır. Çünkü en önemli sermaye kaynağı insandır. Eğitimli donanımlı insanlarla önemli 
makro ekonomik etkiler yaratılabilir. Tam tersin de de toplum sağlığı bozulursa üretimden 
eğitime kadar birçok alanda verimlilik azalarak her sektör de maliyetler dolaylı olarak artış 
gösterir. 

3. SONUÇ

Teknolojik alt yapı, nitelikli insan gücü ve bilgi birikimi ticarileşen ürünler ile uluslararası 
pazara açılmada önemli faktördür. Dış ticareti artırıcı etki yaratması döviz kazandırıcı 
ekonomik dinamikleri tetikleyecektir. Aynı zamanda avantajlı ve rekabet üstünlüğünü 
tetikleyecek alanların gelişmesine de neden olacaktır. Günümüzde gelişmemiş ve az gelişmiş 
ülkeler modern biyoteknoloji alt yapısına sahip ülkeler tarafından pazar olarak görülmektedir. 
Bu durumda pazar konumundaki ülkelerden döviz ve sermaye çıkışına neden olacaktır. 
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Üretimde tüketimde insan faktörüne dayalıdır. Teknolojideki ilerlemeler de, donanımlı ve 
nitelikli insan gücü ile sağlanabileceğinden bölgesel kalkınmadaki en önemli strateji insana 
temelli olmalıdır.  

Yaşadığımız çağda az girdi ile çok ürün elde etmek teknoloji ile mümkün olup genetiği 
değiştirilmiş gıdaların insanlar için oluşturduğu risk henüz net belirlenememiştir. Hem çevresel 
hem de sağlık açısından vereceği zararların tespit edilememesi öncelikli risk değerlendirmesini 
zorunlu kılmaktadır. Ayı zamanda uluslararası toplumlardan bu alanda yapılan çalışmalarla 
ilgili işbirlikleri zorunlu hale gelmiştir. Bu alanda uzman yetiştirmek ve uluslararası 
organizasyonlar aktif katılım sağlamak bilgi akışını hızlandıracaktır. Sanayileşme aşamasında 
veya sanayileşmemiş ülkelerin tarımsal faaliyetleri yoğunluk göstermektedir. Bu alandaki 
gelişmeler en çok tarımsal faaliyet yürüten ülkeleri etkileyecektir. 
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DEVELOPMENT STRATEGIES 

Öğr. Gör. Murat ŞAHİN 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 

ORCID NO: 0000-0001-8422-1350 

ÖZET 

Hızla değişen dünyamız da artık açlığın, gıda güvensizliğinin ve sağlıksız beslenmenin 
olmadığı bir dünyada bugün ve gelecekte yaşamamız zor gözükmektedir. Nitekim son iki yıldan 
buyana 820 milyondan fazla insan açlık çekmektedir. Afrika, bu durumun gözlemlendiği bir 
bölge olarak sıralamanın diğer ülkelerle kıyaslandığında listenin başında gelmektedir. Buna 
karşın Asya’da ise son 10 yıldan buyana nüfusun en az %12’sinden fazlası yetersiz 
beslenmektedir. Yine gıda güvenliği olgusunun açlıktan fazla olması ve ekonomik yavaşlama 
ve gerilemelere karşı önlem alma konuları FAO tarafından bir raporla gündeme getirilmiştir. 
Bu çalışma bölgesel kalkınma stratejileri ile gıda arz güvenliği kavramlarını ele alarak gelecekte 
yaşanabilecek problemlere çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Açlık ve Gıda Güvensizliği, Gıda Arz Güvenliği, 
Kalkınma Stratejileri. 

ABSTRACT 

In our rapidly changing world, it seems difficult for us to live today and in the future in a world 
without hunger, food insecurity and unhealthy nutrition. As a matter of fact, more than 820 
million people have been starving for the last two years. Africa is at the top of the list compared 
to other countries, as a region where this situation is observed. On the other hand, in Asia, more 
than 12% of the population has been undernourished for the last 10 years. Again, the fact that 
food security is more than hunger and the issues of taking measures against economic 
slowdowns and recessions were brought to the agenda in a report by FAO. This study aims to 
offer solutions to future problems by addressing regional development strategies and food 
supply security concepts. 

Keywords: Regional Development, Hunger and Food Insecurity, Food Supply Security, 
Development Strategies. 
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1. GİRİŞ

İnsanların yaşamaları için ihtiyaç duydukları gıda maddelerinin güvenilir ve yeterli olması 
insan haklarının temelini oluşturmaktadır. Güvenilir gıdaya erişim her toplumun doğal 
hakkıdır. Ancak günümüzde yeterli gıdaya erişememe problemi olduğu gibi gıda güvenliği de 
risk altındadır. Nitekim 2018 yılında 820 milyondan fazla insan açlık çekmiştir. Orta seviyede 
gıda güvensizliğinden etkilenen ve açlık çeken insanların sayısı 2 milyarı aşmaktadır. Dünyanın 
en kalabalık ülkesinden bile kalabalık bir insan kitlesi bulunmaktadır. Buna karşın obezite gibi 
fazla kiloluk 2018 yılında beş yaş altı 40 milyondan fazla çocukta gözlemlenmiştir. Ergen ve 
yetişkinlerin sayısı da yine 2 milyarın üzerindedir.  

Yetersiz beslenme ve güvenilir gıda sorunları ülkeleri çeşitli tedbirle almaya ve bu konuda 
politika belirlemeye teşvik etmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın olması ve toplumların 
sağlıklarının gıda güvenliği çerçevesinde kurgulanması büyük önem arz etmiştir. 

Su ve gıda kaynaklı ishal hastalıklardan her yıl yaklaşık 1,9 milyonu çocuk olmak üzere 2 
milyonun üzerine kişinin öldüğü tahmin edilmektedir (who.int, 2020). 

2. GIDA ARZ GÜVENLİĞİ

Önce gıda güvencesizliğinden bahsetmemiz gerekmektedir. Gıda güvencesizliği, etkin ve 
sağlıklı bir yaşam ile standart bir gelişim için gerekli yeterli miktarda güvenli ve besleyici 
gıdaya sürekli erişimden yoksun kalma durumudur (tarimorman.gov.tr, 2020). Birleşmiş 
Milletler, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları açlığın ana sebeplerini ele alan 2020 Küresel 
Gıda Krizi Raporuna göre; 2019’un sonu itibariyle 55 ülke ve bölgede 135 milyondan fazla 
insanın akut gıda güvensizliği (IPC/CH Faz 3 ve üstü) ile karşı karşıyadır. 2019’da gıda krizi 
yaşanan 55 ülkede 75 milyon çocuk boy kısalığı yaşarken, 17 milyon kişi de aşırı zayıflıktan 
dolayı sorun yaşamaktadır. 2019’da 183 milyon kişi açlıkla karşılaşabilecek potansiyel 
taşımaktadır. Bu durumun en belirgin sebepleri; savaşlar ve çatışmalar, iklim değişiklikleri ve 
ekonomik dalgalanmalardır (un.org, 2020). 

Dünya genellikle de gıda güvenliği ile ilgili çalışmalar bir çok uluslararası örgüt tarafından hız 
kazanmıştır. Bunların başlıcaları; 

• Sahel'deki Daimi Eyaletler Arası Kuraklık Kontrolü Komitesi (CILSS),
• Avrupa Birliği (AB),
• Kıtlık Erken Uyarı Sistemleri Ağı (FEWS NET),
• Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),
• Küresel Gıda Güvenliği Grubu,
• Küresel Beslenme Grubu,
• Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC)
• Küresel Destek Birimi, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD),
• Uluslararası Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü (IFPRI),
• Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA),
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• Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC),
• Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF),
• Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID),
• Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP),
• Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA)
• Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)

Yukarıda yer alan organizasyonlardır. Aşağıda yer alan Tablo 1’de yetersiz beslenen insan 
sayıları ve 2030 yılı tahminleri verilmiştir. 2030 yılında yetersiz beslenen insanların sayısında 
artış gözlemlenmesi beklenmektedir. En çok artışı başta Afrika göstermesi yine tabloda yer alan 
tahminler arasındadır. 

Tablo 1. Dünyada Yetersiz Beslenen İnsan Sayısı, 2005-2019 

Global Hunger Index’e ait çalışmalara göre yapılan skorlu sınıflandırmaya ait şekil aşağıda yer 
almaktadır. Aşağıda yer alana Şekil 1’ e göre; Çok fazla insan açlıktan ve yetersiz beslenme 
sorunuyla karşı karşıyadır. Yaklaşık 690 milyon insan yetersiz beslenmekte ve 2018 yılında 5,3 
milyon çocuk daha 5 yaşını doldurmadan vefat etmiştir. Afrika'nın Güneyi Sahra ve Güney 
Asya, sırasıyla 27,8 ve 26,0'lık 2020 GHI puanları ile dünya bölgeleri arasında en yüksek açlık 
ve yetersiz beslenme seviyelerine sahiptir (globalhungerindex.org, 2020). 
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Şekil 1. Ciddiyetine Göre Küresel Açlık Endeksi – 2020 Yılı 

Sıfır açlıkla mücadelede hedeflenen 2030 yılı için sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak 
mümkün gözükmemektedir (fao.org, 2020). Yaklaşık 37 ülke, 2030 yılına kadar yukarıda yer 
alan GHI Şiddet Ölçeği tarafından tanımlanan düşük açlığa bile ulaşamayacaktır. Bu, 
dünyadaki yetersiz beslenme yaygınlığının 2030'da yüzde 9,8 olacağı ve COVID-19 salgını 
hesaba katılmadan önce bile 840 milyondan fazla insanın yetersiz besleneceği yönündeki son 
tahminleri desteklemektedir (FAO ve diğerleri 2020). Pandemi, önümüzdeki yıllarda bazı 
ülkelerin özellikle kısa vadede Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini karşılama yönünde 
ilerleme kaydetme becerilerini engelleyerek daha fazla aksamaya neden olabilir. Aşağıda yer 
alan Şekil 2’ye göre Açlık, 2020 GHI skoru sırasıyla 27,8 ve 26,0 olan Güney Sahra ve Güney 
Asya Afrika bölgelerinde en yüksektir. Güney Sahra'daki Afrika'daki yüksek GHI skoru, 
bölgenin yetersiz beslenen insanların büyük kısmından kaynaklanmaktadır. Sahra'nın 
güneyinde Afrika'da çocuk ölüm oranı son derece yüksektir (globalhungerindex.org, 2020). 

Şekil 2. Küresel ve Bölgesel 2000, 2006, 2012 Ve 2020 Küresel Açlık Endeksi Puanları 
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3. BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİ VE GIDA ARZ GÜVENLİĞİ

Günümüzde yaşanan çatışmalar, iklim değişiklikleri ve biyolojik sorunlar insanların temel 
ihtiyacı olan gıdayı olumsuz etkilemektedir. Bu durum ekonomik anlamda bölgesel kalkınmaya 
negatif tesir etmektedir.  

Yoksulluk, gıda güvensizliği, yetersiz beslenme ve sağlık, yaşam kalitesini bozan ve ekonomik 
üretkenliği sınırlayan en tehlikeli sorunlar arasında yer almaktadır.  Ülkelerin bu anlamda 
üretecekleri politikalar uluslararası işbirlikleri ile geliştirilmelidir. Ülkelerin sorunu olmaktan 
çıkan gıda güvensizliği durumu artık insanlığın sorunu haline gelmiştir. Dünya’da 
sürdürülebilir kalkınmanın yakalanması için açlıkların sıfıra indirilmesi gerekmektedir. 

Gıda arz güvenliğine dayalı bölgesel kalkınma stratejilerin kurgulanması gereklidir. Küçük 
toprak sahibi çiftçilerin üretim alanlarının genişletilmesi ve diğer çiftçilerle birleştirilmesi önem 
arz edecektir. Yerel ve bölgesel gıda pazarlarının standartlaştırılarak küresel ölçekte hizmete 
sunulması gereklidir. Gıdaların fiyatlandırılmasında güvenilirliklerinin dikkate alınması daha 
sı ağırlık ve hacimlerine göre değil üretim standartlarına göre değerlendirilmesi gereklidir. 
Ekonomilerde bu konularda çeşitli teşvik mekanizmalarının uygulanması ve geliştirilmesi 
gereklidir. Sağlıklı beslenme ve çocuk sağlığına yönelik eğitimlerin verilmesi ve toplumun 
bilinçlendirilmesi ivedidir. Hükümetler güvenilir gıda ve temiz su politikaları üretmeli ve bu 
konudaki hedeflerini toplumla paylaşmalıdır. Hayvan ve insan sağlıklar için ortak uluslararası 
organizasyonlar kurgulanmalıdır. Uluslararası işbirliğini ve hukuki düzenlemeler 
güçlendirilmelidir. 

4. SONUÇ

Dünya’da nüfus ile artan gıda talebi ile birlikte büyük sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bunların en 
başında gıda arz güvenliği gelmektedir. Yeterli ve güvenilir gıdaların insanların ihtiyacına 
sunulması, insanların sağlığı için büyün önem arz etmektedir. İnsanların sağlıkları toplumları 
dahası devletlerin ekonomik göstergelerini de etkileyecektir. Aynı zamanda sürdürülebilir 
kalkınma çabalarına da tesir edecektir. 

Bölgesel kaynakların aktif kullanılarak verimlilikle değerlendirilen gıda üretimi günümüzde 
gelişen teknoloji araçları ile iklim değişikliklerinden etkilenmeyecek şekilde kurgulanmalı ve 
bu konuda üretilecek politikalar kalkınma planlarının ana gündeminde olmalıdır. 

Sağlıklı beslenmeye imkan verecek ortamların oluşturulması ve bu konudaki bilincin artırılması 
gereklidir. Ekonomik krizlerden etkilenmeyecek gıda politikaları toplumların sağlığını ve 
güvenli gıdaya erişebilirliğini standart düzeyde tutmalıdır. Nitekim talep karşısında arzın 
yetersiz oluşu kalite ve enflasyon sorunlarını da ortaya çıkartacaktır. Enflasyonun olduğu 
ortamda da kalkınmada söz etmemiz mümkün olmayacaktır. 

Hane halklarının satın alma gücü, ülkelerin gelirleri, yoksullukların azaltılma politikaları ve 
tarımsal üretim değerlerinin toplum nezdinde de refah artırıcı araçlarla desteklenmesi bölgesel 
kalkınma argümanlarını tetikleyerek ülkelerin rekabet edilebilirliklerini de sağlayarak gelecek 
nesillerin sağlıklı yetilmesine olanak sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Kalkınma, sadece üretimin ve kişi başına düşen gelirin arttırılması değildir. Kalkınma, az 
gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda iktisadi ve sosyo-kültürel yapının değiştirilmesi ve 
yenilenmesidir. Yıllar boyunca ülkeler kaynakların dağılımında etkinliği ve yatırımların 
verimliliğini sağlamak için farklı kalkınma stratejileri uygulamıştır. 20. yüzyılın sonlarında, 
özellikle Batı ekonomilerinde dengeli kalkınma ile gelen sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması 
ve yoksulluğun azaltılması, gelişmekte olan ülkeler için model olmuştur. Ülkemizde Kalkınma 
Ajanslarının kurulmasıyla planlı kalkınmanın merkezi yerele taşınmıştır. Kalkınma 
Ajanslarının bölge içi ve bölgelerarası gelir dağılımını iyileştirmek, kamu-özel-STK’lar 
arasında koordinasyonu sağlamak ve yerelde proje kültürünün geliştirilmesi konusunda büyük 
katkıları olmuştur. Yatırım Destek Ofisleri bölge Kalkınma Ajanslara bağlı birimler olup 
Türkiye’nin 81 ilinde faaliyetlerini sürdürmektedir. YDO’lar bulundukları illerde yatırım 
yapmak isteyen kişilere yatırım, tanıtım ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bünyesinde 
nitelikli personel barındıran YDO’lar, illerin kalkınmasında anahtar role sahiptir. İlde 
ekonomik canlılığı sağlamak, yatırım iklimini geliştirmek için YDO’ların kurumsal 
kapasitelerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Yatırım Destek Ofislerinin ilk kurumsal formu Avrupa’da örnekleri görülen tek durak 
ofisleridir. "Tek Durak Ofisler" (one stop shops), kamu hizmetlerinin tek bir noktadan ve 
hizmetten yararlanacakların tercihleri doğrultusunda sunulmasını ifade eden bir kavramdır. Tek 
noktadan birden çok hizmete aynı anda erişim sağlamayı mümkün kılan proaktif bir kurumsal 
yapıdır (Kircher, 2019). 

YDO’ların illerdeki etkinliklerini arttırmaları için personel kalitelerinin geliştirilmesi, dil 
yetkinliklerinin arttırılması ve sektörel uzmanlaşmanın sağlanması çok önemlidir. YDO 
personeli genel olarak Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden mezun yabancı dil bilen kişilerden 
oluşmaktadır. Örneğin 2020 yılı itibariyle Şanlıurfa YDO’da görevli beş personel ODTÜ, 
Hacettepe, Marmara, Gazi ve Çukurova üniversitelerinden mezun olmuş olup ingilizce 
bilmektedir. İllerde iyi üniversitelerden mezun bu kadar nitelikli personelin bir arada 
bulunabileceği başka bir kurum bulunmamaktadır.  

Bu çalışmada, Yatırım Destek Ofislerinin (YDO) kurumsal yapısı, çalışan profili, görevleri, 
faaliyetleri, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve ofislerin etkin çalışması için yapılması 
gerekenlerin ne olduğuna ilişkin bilgi verilmiştir. Öncesinde kavramsal ve kuramsal çerçeveye 
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ilişkin bigi verilmiştir. YDO’lar yaptıkları faaliyetler temel alındığında Ajansların bölgedeki en 
etkin organlarıdır.  

Anahtar Kelimeler: Bölge, Kalkınma, Kalkınma Ajansı, Yatırım Destek Ofisi 

ABSTRACT 

Development is not just about increasing production and per capita income. Development is the 
change and renewal of the economic and socio-cultural structure in underdeveloped or 
developing societies. For years, countries have implemented different development strategies 
to ensure efficiency in the distribution of resources and efficiency of investments. At the end of 
the 20th century, achieving sustainable development that comes with balanced development 
and reducing poverty, especially in Western economies, became a model for developing 
countries. With the establishment of Development Agencies in our country, the center of 
planned development has moved to the local area. Development Agencies have made great 
contributions to improving intra-regional and inter-regional income distribution, ensuring 
coordination between public-private-NGOs and developing project culture at the local level. 
Investment Support Offices (ISO)- an unit of Development Agencies- continue their operations 
in Turkey's 81 provinces. ISOs provide investment, promotion and consultancy services to 
people who want to invest in their provinces. ISOs play a key role in the development of the 
provinces with the qualified personnel within its structure. Institutional capacities of ISOs 
should be developed in order to ensure economic vitality and to improve the investment climate 
in the province. 

The first corporate form of ISOs are one-stop offices, examples of which are seen in Europe. 
"One Stop Shops" is a concept that refers to the provision of public services from a single point 
and in line with the preferences of those who will benefit from the service. It is a proactive 
corporate structure that enables access to multiple services from a single point simultaneously 
(Kircher, 2019).  

It is very important to improve the quality of personnel, increase their language competencies 
and provide sectoral specialization in order to increase ISOs efficiency in the provinces. ISOs 
personnel is composed of Turkey's best university graduate who knows the foreign language 
generally. For example, five staff members of Şanlıurfa ISO have graduated from METU, 
Hacettepe, Marmara, Gazi and Çukurova universities and speak English as of 2020. There is 
no other institution in the provinces where such qualified personnel graduated from good 
universities can be found together. 

In this study, information was given about the institutional structure of the ISO, employee 
profile, duties, activities, problems encountered in practice and what needs to be done for the 
effective operation of the offices. Previously, information about the conceptual and theoretical 
framework was given. Based on their activities, ISOs are the most effective bodies of the 
agencies in the region. 

Keywords: Region, Development, Development Agency, Investment Support Office 
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SOCIAL AND EXPORT TRENDS VIS-À-VIS BEEF IN INDIA 
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ABSTRACT 

In September 2015, Mohammad Akhlaq was killed by a mob on suspicion of cow slaughter at 

Bisara village in Dadri district of Uttar Pradesh. Since 2014, atleast fifty people have been killed 

and around three hundred people have been injured by the vigilante groups. More than hundred 

attacks have taken place in last six years. The Report of Human Rights Watch ,2019 found that 

the ground has been alleged possession or consumption of the beef. The mob attacks have 

hindered country’s trade, the rural agricultural economy, leather and meat export industries. 

India is the world’s largest beef exporter. The beef exports refer to buffalo meat alone as the 

slaughter and export of cow meat is prohibited. Data of the Agricultural and Processed Food 

Products Export Development Authority working under the commerce ministry shows that 

when the Modi government took over in 2014, beef exports rose substantially. In fiscal 2014-

15, beef exports stood at 14,75,540 metric tonnes, the highest in 10 years, up from 13,65,643 

metric tonnes in 2013-14. beef exports rise marginally. In 2016-17, beef exports stood at 

13,30,013 metric tonnes - a 1.2 per cent rise from 2015-16. In 2017-18, the figure again 

marginally increased to 13,48,225 metric tonnes - a 1.3 per cent rise from 2016-17. In 2019-

2020, 11,52,547 metric tonnes were exported by India. The beef exported annually is worth 

US$4 billion. These trends are accompanied by parallel actions of the cow protection groups. 

There is dual standard reflected in India while promoting exports of beef and on the other deaths 

of people dealing in beef. The present paper aims to discuss both the trends over the last few 

years in the Indian society and economy. The present paper concludes that there exists 

dichotomy towards beef prevalent in the Indian society. 

Key Words: Beef, cow, exports, India. 
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ABSTRACT 

Sustainable Development Goal 4 aims to “ensure inclusive and equitable quality education 

and promote lifelong learning opportunities for all.” A large number of proposals have been 

introduced and some are underway in India with respect to promoting the level of education in 

rural areas. Samagra Shiksha, Mid-Day Meal, Padhna Likhna Abhiyan, Saakshar Bharat are 

some of the Schemes towards inclusive education in India. Under Phase 2 of Unnat Bharat 

Abhiyan, from 2018, students from various higher education institutions have started to go to 

rural areas to understand the problems of rural population. Each selected institute adopted a 

cluster of villages/panchayats and gradually expand the outreach over a period of time. The 

institutes would be expected to Close coordinate with the district administration, elected 

representatives of panchayat/villages and other stakeholders by the institutes is a key to Connect 

them to the rural realities so that their learning and research work also becomes more relevant 

to the society. The present study seeks to highlight the various Schemes and Plans introduced 

by the Ministry of Human Resource Development, Government of India with regard to primary 

education, higher education and adult education in the rural areas. The study is relevant to point 

out the ambitious vision of the concerned Ministry in India and how it has implemented the 

various proposals to promote education in the rural parts of the country. The study makes use 

of the doctrinal method using the various Reports, Press Releases issued by the Government of 

India. The national and international non-governmental Reports are also consulted. The study 

finds out that more commitment and effective implementation is required to bridge the gaps 

between the standards of education available in the rural parts. More investment by the 

government and the participation of the private stakeholders is must.  

Key Words: Education, India, rural areas. 
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ABSTRACT 

Mahatma Gandhi has rightly said about education : 

          “ By  Education I mean an all around development drawing out of the best in  child 

– man , body,  mind and spirit .”

Education enables individuals to express their views efficiently .  Educated persons can explain 

their opinions in a clear and sophisticated manner .  People become more mature and 

responsible person with the help of education .  Education is the ray of light in the darkness .  It 

certainly is a hope for a good life . It is necessary in every stage of a child's development . When 

a child born he gets education from his mother .  So , there are lots of types of education  like 

Formal Education , Informal Education and Nonformal Education .   Education is the 

continuous process which starts from child’s  birth .   Sophistication enters the life of educated 

people . Above all,  education teaches  the value  of discipline to individuals . Education makes 

an individual  a better user of technology . It certainly provides the technical skills necessary  

for using technology . Hence,  without education it would probably  be difficult to handle 

modern machines ,It helps for improvement of better communication . It not only improves but 

also  refines  the speech of a person . Above all ,  education is extremely important for 

employment.  It certainly is a great opportunity to make a decent living . This is due to the skills 

of a high paying job that education provides .  Uneducated people are  probably at a huge 

disadvantage when it comes to job .  It seems like many poor  people improve their lives with 

the help of education .  It also helps in  spreading  knowledge  in society . Overall  we can say 

that Education is very important for a child not only for  economic development but physical, 

mental, psychological, emotional, and  sociological development . This paper discusses about 

the importance of  education for  the development of  a child  . Without education a child is like 

a dead person. 

Keywords: Education , Formal Education , Informal education, Nonformal Education 

Introduction : 

“Education  is  the  key  to  success  in  life , 

and  teachers   make  a  lasting impact in the 

lives of their students .”  

Solomon Ortiz 
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  The first thing that strikes in our minds when we think education is gaining knowledge.  

Education is a tool which provides people with knowledge , skill ,technique,  information,  

enables them to know their rights and duties towards their family , society  as well as the nation 

. It expands vision and outlook to see the world . It develops the capabilities  to fight against 

injustice , violence,  corruption , and many other bad elements in the society . 

Education gives us  knowledge  of  the world around us . It develops in  us  a perspective  of  

looking  at  life .  It  is  the most important element in the evolution of the nation .  Without 

education , one will not explore  new ideas .  It means one will not able to develop the world 

because without ideas there is no creativity and without creativity , there  is no development of 

the nation . 

Need and significance of the study :  Education is the key components that bring growth and 

progress into society .  The more people in a society are educated ,  the more they can provide 

a beneficial contribution to their environment .  This  fact increases the importance of education 

in society and has resulted in governments investing in education more than ever before  . 

Another fact that adds value to the importance  of  education is that it has an essential role in an 

individual’s life .  In  in an era of  “lifelong learning”  understanding the importance of education 

is also the ultimate key to success  . So this topic is not only relevant for the present situation 

but it  it was the most important topic from the very beginning .  This topic is very important   

that we should have to discuss in time  to time .  It is very beneficial for not only the development 

of a child  but also  for the country .  

Objective of the study : To discuss about the importance of education for not only the 

development  of a child but also the society .  

Methodology :  The present study is based on secondary sources like e-books, e-articles ,  

books, e-learning materials and websites , etc . The method used in the study is  Descriptive 

Analytic Method .  

Definitions  of  Education  : The  term education gives different understandings according to  

its  application  in  day  to  day  processes . This  word  education  is  said  to  be  originated 

from  the  Latin  word ―EDUCARE  which  means ‗ ‘to bring up'  or   ‘to nourish' .  In 

other words education  means  the  act  of  teaching  or  training .  In  a simple  sense,  education  

means the  acquisition  of  knowledge  and  experience  as  well  as  the  development  of  skills 

,  habits and  attitudes  which  help  a  person  to  lead  a  full  and  wrathful  material  as  a  well  

as  non-material life.  

Etymological Meaning OF Education  

Etymologically, the word  ‘Education’  has been derived from different Latin 

words :   

a) “educare” which means  “to bring out” or  “to nourish”.  

b) “educere” which means “to lead out” or “to draw out”.  
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c) “educatum” which means “act of teaching” or  “training”.

d) “educatus” which means “to bring up, rear, educate”.

e) “education” which means “a breeding, a bringing up, a rearing.”

1 : Rabindranath Tagore:   “Education  enables  the  mind  to  find  out  the  ultimate 

truth, which  gives  us  the  wealth  of  inner  light  and  love  and  gives  significance   to  

life.”  

2 : Dr. Zakir  Husain: “ Education  is  the  process  of  the  individual  mind , getting  to 

its  full  possible  development .” 

3 : Swami Vivekananda: “ Education  is  the   manifestation  of  divine  perfection already  

existing  in  man.”   

4 : Aristotle:   “Education  is  the  creation  of a  sound  mind  in  a  sound  body . 

Importance  of   Education  for  Children : Education is highly essential in a child's life and 

lays  the  foundation of  his/her  adulthood  success  later  in life . It  acts  as  a  tool  that  decides   

whether the individual was contended or happy as an adult or turns out as a depressed and 

emotionally  devastated individual . There are lots of reasons behind the importance of 

education for children . ‘The Importance of Education for Children'  is an establishment made 

by many countries around the world to provide education for children  belonging to the age 

group of  5  years to 16 years of age  . Below  are  the  reasons  behind  the  importance of 

education for children:  

 Build Team work and Discipline :  Education  belts the spirit of teamwork and creates

a sense of discipline in children which helps in their growth as well as the growth and

development of the nation India future . education acquired during childhood teachers

and moonset child in their communication and help them to work as a team . And

educated child understands the benefit  of teamwork and reflects the conduct throughout

their life . they learn the rewards and The perks of discipline the life and the pathway to

achieving success and aspirations .

 Provide Strength and Endurance :  Education plays a pivotal role in shaping and

developing the emotional and mental strength of a child , preparing him/ her to face any

obstacles that block their  path  of success.  Education under the guidance of parents and

teachers will help children become more  tough  and secure in life , and provide them

with enough strength to fight back at the challenges .

 Boosts Economic Growth of a Nation :  Children are the forebears  of the nation’s

economy , and the country cannot achieve economic growth when its children lack  the

right to education  . A nation   needs educated children to create professionals , scientists,

and entrepreneurs of tomorrow to contribute to the nation’s economy .  Indian will

achieve its set economic growth unless every child in the country has access to school

and education.
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  Boost Confidence :  Education is a continuous process of learning that instils 

confidence among the children . A child’s exposure to the school environment develops 

many  abilities and confidence happens to one of them .  They explore new things , and 

analyse  in  their  perspective and reach  the  state  of  asking  doubts . They also 

experience and  learn  various  extra  curricular  activities  such as drawing,  art class , 

painting, dancing, singing,   etc .  These activities instil  confidence  in children  and aid  

them to become ready for the future . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Education  is  an  essential  factor  for  children  as  they  are  the  future of the world ,and they 

need  the  knowledge  to  stay  updated  in  the current  affairs  in society  . Education plays the 

role  of  a  vital  tool  for  the  development  of  the  nation . Fig :1  also present some of the 

important works of  education . Therefore, it can be said that education  is very important for 

the development of a child .  
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“ Knowledge is the food for men because in absence of 

knowledge man cannot grow his food.” 

Anonymous 



ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
November 13-15, 2020 / Ankara, TURKEY 

            PROCEEDINGS BOOK 328 

Importance of Education in Our Society  :  Education is an important aspect that plays a huge 

role in the modern,  industrialized   world .  People need a good education to be able to survive 

in this competitive world .  Modern society is based on people who have high living standards 

and knowledge which allows them to implement better solutions to their problems .   Education  

empowers  everyone .  Education is helpful  not only  the physical  development of a child but 

many more areas are developed by it .  It  is helpful for many  kinds of development  . These 

are  as follows ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some of the areas where education helps are :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Removing Poverty 

 Safety and security against Crime  

 Prevention of Wars and Terrorism  

 Commerce and Trade  

 Law and Order 

 Women Empowerment  

 Upliftment of Economically Weaker Sections of Society 

 Awareness about their Right and Duties  

 Communications  

 Employment  

 Able to think wisely  

 High Standard of Living ,  etc . 

Types of 

Development 

Fig: 2  
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Types of Education : 

1 :  Formal Education : Formal Education or Formal Learning usually takes place in the 

premises of the school , where a person may learn basic  academic or  trade   skills .  Small 

children often  attend a nursery or kindergarten but often formal education begins in elementary 

school and continues  with secondary level .  

Main Features  : 

 School/ Institutions Oriented

 Has Hierarchical Structure

 Uniform , full-time

 Not Flexible

 Fix Curriculum

 Certification and degree

 Subject Oriented ,etc .

Fig: 3   Types of Education 

 2 : Informal Education :  Informal  education  may be a parent teaching a child how  to 

prepare  a  meal or  ride  a  bicycle .  People can also  get an informal education  by  reading 

many books from a library or educational websites .  

Main Features  : 

 Practical Adult Learning

 Not fix

 No  definite  Syllabus

 Flexible

   3: Informal  Education.  

  2: Non-Formal    

      Education 

1: Formal 

Education 
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 Diversity in Methods in content  

 Lifelong Process  

 Built on Learners Participation  

 Learning from Work  

 Any place , any time one can achieve , etc . 

3 :  Non-Formal Education : Non- Formal Education includes adult basic education , adult 

literacy education or  school equivalency preparation . In  Non- Formal Education,  someone 

can learn literacy , other basic skills or job skills . 

Main Features  :  

 Very long Process  

 Learning from Experience 

 Learning from Environment  

 Learning from Work  

 Learning from Home  

 Flexible in age , curriculum and time  

 Open-ended Educational System  

 No need to Conduct Regular Exam  

 Diploma ,Certificate and degree are not  essential to be awarded  

 Practiced and Vocational Training,  etc 

Role of  Education in Society : Education  is  a  social  institution  through which  society 

provides  its  members with important knowledge , including basic facts , job  skills , and  

cultural norms values .  One of  the most important benefits of education is that it improves 

personal  lives  and  helps  the  society  to  run smoothly . By providing education , poverty  can 

be removed and every person can provide their contribution to developing the country .  

 Education Helps in Creation of a Better Society  :  An educated person is more likely 

to develop better moral and ethical values as compared to an uneducated person . Lack 

of education creates problems like superstition , domestic violence , poor health and 

poor living standards.  Education brings equal opportunity for both men and women and 

educated people will be able to create a better society .  Without a good education , a 

better society cannot be formed .  

 Education Act as Backbone of a Society :  Education is an integral part of human  

society . Its  importance  in  life  cannot  be ignored as lack of education  gives  birth  to  

numerous   social problems like poor health , internal conflict,  poor living standards 

and many more .  It helps people to find a  better  solution to their problems . Education  

lets  people realize that true value of contribution and help become the backbone of the 

society .  
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 Education  Encourages  Innovation and Creativity  : Education means innovation .  

Innovation  and  creativity can  only occur when people are skilled enough  to  know 

how to operate with different technologies .  Educated people always  find  a  solution  

to  their  problems with the help of better techniques . 

 Education can Create Better Human Beings  : Education is the most powerful  

weapon  which we  can  use  to  change  the  perspective of the world.  An educated 

person knows how to deal with different types of problems.  Through  the  bright  

education,  a  person can develop good moral values .  It  helps  us  to  become  a  good  

human being .  

 Education Gives Ability to Read and Write : Education  helps  a  person  to be  able 

to read and write . Most  of  the  information  is  communicated  by writing.  A  man  

who has  ability to  read is  called a  literate  . He can read books   , newspapers , signs 

and symbols .  It also helps to read signboards in the street , at shops ,  bus , train and 

air  stations .  It also helps them in their day-to-day activities like banking , shopping , 

money transaction and many more  . Without primary education one has to depend on 

others for all the above basic needs .  This quotation rightly explains its importance  :  

   “ A  man  without  education  is  like  a   building  without  foundation.”  

                                                                       ( According to Trendy  Singh ) 

 Understanding the Responsibilities  : As  a social  being , it is our responsibility  to  

give something  back to the society and make it a better place  for the  next generation . 

An  educated man cannot  be fully aware of his  responsibilities .  An  educated person 

is  aware  of his personal as well as social responsibilities . Proper education  teaches  a  

person  to think  beyond his  personal  interests  and  also  provides  him the ability to 

give something back to the society .  

 Make This World  a Better Place to Live In : Without  educated  people,  this  world  

cannot  become a better place  . That is why proper education is needed  to  turn  this  

world  into a better place . Hence , we can conclude that for  the  evolution  of a country,  

there  is   need  for education .  

Conclusion :  Education also means helping people to learn how to do things and encouraging 

them to think about what they learn . In democracies  through education children and adults are 

supposed to learn how to be active and effective citizens . More specific , education helps and 

guide individuals to transform from one class to another . Empowered  individuals ,  societies, 

countries by education are taking an edge over individuals  stand  on  the bottom pyramid of 

growth. A child gets the education from his experience outside the school as well as from those 

within on the basis of these factors. Education plays a very pivotal and important role for  the 

overall  development of  a child.  
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ABSTRACT 

The basic premise of self-efficacy theory is that "people's beliefs in their capabilities to produce 

desired effects by their own actions" (Bandura, 1997), are the most important determinants of 

the behaviors people choose to engage in and how much they persevere in their efforts in the 

face of obstacles and challenges. Also, the Self-efficacy theory maintains that these efficacy 

beliefs play a crucial role in psychological adjustment, psychological problems, physical health, 

as well as professionally guided and self-guided behavioral change strategies. 

This Research provides an overview of self-efficacy theory and research by addressing the basic 

question: Can a friendship increase self-efficacy for the students of the College of Physical 

education and sport sciences?  

Methods: 160 male and female students were selected from the College of Physical Education 

and Sport Science at the University of Duhok as a sample for the study. To measure friendship 

the study relied on the Friendship Quality Questionnaire (FQQ) (Parker & Asher, 1993). The 

questionnaire consisted of 40 items, with a 5-point scale ranged from not at all true (0) to really 

true (4). And to measure self-efficacy, the study relying on the General Self-Efficacy 

Scale(GSE) (Schwarzer & Jerusalem,1995) the scale consisted of 10 items, and the total score 

ranges between 10 and 40 scores. 

Results: The results showed that the level of friendship and the level of self-efficacy for the 

sample were moderate in general. There was also a significant difference in Friendship between 

the male and female and according to the year of study, However, there was no significant 

difference in self-efficacy according to the variables of gender and year of study. To fulfill the 

last aim of the study, the result found a positive relationship and statistically significant between 

Friendship and self-efficacy. That is means a high level of self-efficacy with more friendship. 

Key words: Friendship, Self-Efficacy, College, Students.  
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ABSTRACT 

The  constitution of  the World Health Organisation (WHO) which came into force on April 7, 

1948, defined:  

“ Health  is a state  of complete  physical , mental  and  social  well-being and not just merely  

the  absence  of  disease or  infirmity ”    

Better health is central to human happiness and well-being . It also makes an important 

contribution  to economic  progress,  as  healthy  population  live longer , are more productive 

and  save  more. Many  factors  influences  health  status  and  a  country's ability to provide 

quality  health  services  for  its  people . WHO work on ‘Health  and Development'  tries  to  

make  sense  of  these complex links . Good  health  is central to  handling  stress and living a 

longer , more active  life.  In  1986,  the   WHO   made   further   clarifications : “A  resource 

for everyday life,  not  the  objective  of living . Health  is  a  positive  concept  emphasizing  

social   and  personal  resources,  as  well  as  physical  capacities .” Children  are vital to the 

nation’s  progress . The country cannot develop  without  the  good  health  of  the children , 

because the  development  of  the country depends  on  the  new  generation . Therefore , it  is 

very important  for  our  future  generations  to  stay  healthy . The  wealth  can  be  gained  

again  and  again  but  health  is  more  precious  than  wealth.  It cannot be gained  by  the  

individual  after  losing  it.  Once the wealth  is  gone  or  finish, it  can  be  attained  or  recovered  

but  once  health   destroys, it  can   never be attained.  Therefore,  it is said that  “HEALTH IS 

WEALTH .”    Mounting evidence that health  during  childhood  sets  the  stage  for adult 

health  not  only  reinforces this  perspective, but  also creates an  important  ethical, social  and  

economic  imperative   to ensure  that  all  children  are  as  healthy  as  they  can  be.  Healthy 

children are more likely to become healthy adults. There are many types  of   health  for  example  

physical,  mental,  psychological,  financial,    emotional,   and  spiritual.  So,  a person who has 

only physical  health  cannot  mention  as  a  healthy  person. All types  of  health  should  be  

mentioned  in  a  healthy  person.  So, this paper  discusses  about  the  meaning  of  health,  its   

types,   its  significance  or importance,  and  how  to preserve good health. 

Keywords:  WHO,  Mental Health, Physical Health, Emotional, Psychological   
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Introduction :  

 

 

 

 

 

 

Children plays a very vital role for the development of any nation . Actually they are vital  to 

the nation’s present and its future .  Parents , grandparents , aunts , and uncles are usually 

committed to providing every advantage possible to the children in their families,  and to 

ensuring that they are healthy and have the opportunities that they need to fulfil their potential 

. Yet  communities vary considerably in their commitment to the collective health of children 

and in the resources that they make available to meet its children’s need  . In recent years , there 

has been an increased focus on issues that affect children and on improving their health .  

Children have begun to be recognized not only for who they are today but for their future roles 

in creating families , powering  the workforce , and making American democracy work . 

Mounting evidence that health during childhood sets the stage for adult health not only 

reinforces this perspective , but also creates an important, ethical social and economic 

imperative  to ensure that all children are as healthy as they can be . Healthy children are more 

likely to become healthy adults . Within this context it is reasonable to ask what it means for 

children to be healthy . Children are generally viewed as healthy when they are assessed by 

adult standards,  and there has been a great deal of progress in reducing childhood  death and 

diseases . But the country should not be blinded by  these facts - several indicators of children’s 

health point to the need for  further improvement . Recent improvements in children’s health 

need to be sustained and further efforts are needed to optimize it .  To accomplish this , the 

nation must have an improved understanding of the factors that  affect  health  and effective 

strategies for measuring and using information on children's health.  

William Londen has rightly said , 

            “To ensure good health : eat  healthy , breathe deeply , live moderately,  cultivate 

cheerfulness  and  maintain  an  interest  in  life .” 

Children’s health or pediatrics, focuses on the well-being of children .It is vitally concerned 

with all aspects of children’s growth and development and with the unique opportunity that 

each child has to achieve their full potential as a healthy generation.  Children’s health was once 

a subset of adult medicine.  In the 19th and early 20th century people recognized pediatrics as a 

medical speciality because of the gradual awareness that the health problems of children are 

different from those of adults . It was also recognized that a child’s response to illness,  

 

“ Good health is not something we can 

buy . However , it  can be an extremely 

valuable savings account .” 

              -Anne  Wilson Schaef 
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meditations and the environment depends upon the age of the child . There are many aspects to 

children’s health . 

Children's Growth and Development :  A healthy child's development actually begins before 

conception with the parents health and their genetic legacy . It continues  on to conception and 

through the prenatal period .  During this time, there is naturally considerable overlap between 

paediatric concern for the fetus  and obstetrical concern for the mother  . Once  the baby is 

delivered, there are new and important matters to address, such as breast-feeding,  newborn IQ 

screening tests and sleeping safety . All too soon their healthcare appointment to be kept for 

well-being checkups and vaccinations.  These are followed by other issues such as when and 

how to introduce solid foods, toilet training and went to see the dentist.   

            “A good laugh and a long sleep are the best cures  in the doctor’s book.”  

      - Irish proverb 

Health is Wealth :  ‘Health is Wealth’ is a world-famous proverb concerning health . A 

healthy body is defined as the overall ability of the body to function well . It includes the 

physical , mental , emotional  and social health of all individuals . When one maintains good 

health,  he/she opens the key to happiness . When maintaining health , it depends on multiple 

factors such as drinking water regularly,  exercising , eating healthy foods,  sleeping on time , 

etc .  Healthy life also ranges from the people you spend time with to the air around that you 

breathe . Health contains lots of equally important components.  Even if one of the components 

goes missing , a person cannot remain as healthy .  The prime source of happiness and bless is 

our health . When it will destroyed everything will be destroyed . The World Health 

Organisation commemorates the World Health day celebration every year on April 7,  to 

create awareness among people about health and cleanliness .  

                

 

 

 

 

Major Components of Healthy Body :  A  healthy body holds major components that aid the 

functioning of the body .  The first essential component is the state of physical health .  Physical 

health refers to the state of being physically healthy devoid of any illness or diseases . When 

one maintains good physical fitness,  they tend to have an extended lifespan. The best way to 

maintain physical well-being is through a balanced diet. Intake of essential nutrients in 

appropriate quantities helps one manage their physical health. Joseph  Pilates said, 

 

“ It is health that is the real wealth and not pieces of gold and 

silver.” 

                                   - Mahatma Gandhi 
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The next essential component is everyday exercise, To help the body maintain it’s physical 

fitness, one must never forget to exercise, even if it’s for 10 minutes minimum. It is not 

advisable to consume junk food all the time.  Do not drink alcohol or smoke as it is a hazard to 

one’s health.  Lastly, try to take adequate sleep ( 7- 8 hours ) regularly over the use of the phone. 

It is best advised to not use the phone 2 hours before sleep.  

The next health component is mental health or mental well-being.  Mental health refers to a 

state of emotional and psychological well-being of the individual. A person’s mental well-being 

impacts their emotions and behaviour in handling situations.  The best recommended way to 

maintain mental health is by staying positive and meditating.  

Subsequently, cognitive and social health add equal importance to a person’s overall well-being 

state. A person main maintains their social well-being through effective communication with 

other people. A person who attends social gatherings and processes a friendly nature is stated 

to be socially healthy. Similarly,  one’s cognitive health refers to the regular performance of 

mental processes leading to an effective state of health. To achieve that,  one must consume 

healthy food and play brain boosters such as puzzles, riddles, chess, etc. This helps one to 

sharpen their brains.  

A healthy body is a sign of a healthy mind, while unhealthy body weakness one’s ability to 

succeed and  excel in life. However, there is this stigma about mental health.  To be healthy 

also include mental health,  but people do not consider mental disorders as an issue. 

Psychological well-being is an equally important as physical well-being. When people criticize 

mental illness, it instantly create an adverse impact. Parents often concentrate only on their 

children’s physical needs. They dress up wounds  and injuries and feed their  kids with nutritious 

food. However, they often fail to notice the crumbling mental health of their child. This is 

because they don’t think mental health is essential. Even among elders, one fails to serious 

psychological well being. It is due to lack of awareness among people. 

Therefore, one must be able to identify the signs regarding mental illness. A laughing person is 

not always a happy person.  Never brush of mental illness as a taboo, instead pay attention and 

save people’s life. Thus,  a healthy person is a happy person. Buddha clearly explains the 

importance of health in these words;  

“Physical fitness is the first requisite of happiness.” 



ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
November 13-15, 2020 / Ankara, TURKEY 

            PROCEEDINGS BOOK 338 

 

 

 

 

 

Types  of  Health :  When we talk about health it is common for many people to think about 

physical health , in itself a person suffers or does not suffer from an illness . However , the 

concept of health is much broader and deeper and covers other areas of  our  life . There are 

different definitions of this concept , but one of the most successful is that of the  WHO,  which 

was made public in the Preamble to the Constitution of the World Health Organization,  

which was approved at the International Sanitary Conference,  held in New York in the year 

1946.  This definition ,   which has not changed since then , affirms  that health is  “ a  state of 

complete well being physical mental and social .”  There are different types of health includes 

Physical health,  Mental  health,  Emotional health , Social health .  Environmental  health  and 

Spiritual health .  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

               

 

 

 

 

 

 

1. Physical health : Physical health refers to the state of your physical body and how well 

it is operating . It is influenced by levels of physical activity,  adequate nutrition , rest,  

environments , etc . Physical health promotes proper care of our bodies for optimal 

 

  “To keep the body in good health  is a duty... otherwise we shall 

not be able to keep the mind  strong and clear .”  

-Buddha 
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health and functioning .  Obtaining an optimal level of physical wellness allows you to 

nurture personal responsibility for your own health .   

2. Mental health : Mental health is a level of psychological well-being or an absence of

mental  illness . It is the “psychological state of someone who is functioning at a

satisfactory level of emotional and behavioural adjustment . A mental health doesn’t

just mean if you don’t have a mental illness . It is about having a sense of purpose,

getting involved with things, coping   with stress and setbacks , forming close

relationships,  and being in touch with your own thoughts and emotions . To maintain

mental health we have to be confident and accept ourselves . In this case , yoga and

breathing exercises help us to focus and keep negative thoughts out of our minds .

3. Emotional health : Emotional health refers to a person’s feelings which encompasses

everything about you .  It actually governs all of your decisions ,your mood and who

you are . Basically,  from your relationships to your mindset to your personality,  to how

you want to show up in the world ; all of these are run by your emotional health . And

if you are feeling thoughts of overwhelm, anxiety ,  stress , worthlessness,  these are all

common negative emotions that can have a hugely detrimental effect on your emotional

health .

4. Social health : Social health is how you get along with other people , which involves

your ability to form satisfying interpersonal relationships with others . It also relates to

your ability to adapt comfortably to different social situations and act upon appropriately

in a variety of settings.

5. Environmental health :  Environmental health is the field of science that studies how

the environment influences human health and disease . “ Environment,” in this context,

means things in the natural environment like air, water and soil ,and also all the physical,

chemical,  biological and social features of our surroundings . According to the National

Institute of Environmental Health Science , The social environment encompasses

lifestyle factors like diet and exercise, socioeconomic status, and other societal

influences that may affect health .

6. Spiritual health : Spiritual health  refers to processing , meaning and purpose in life;

having a clear set of believes and living in accordance with your morals ,values and

ethics.  Essentially it means understanding  and having a clear definition of what is right

and wrong and living according to this understanding . Many factors play a part in

defining  spirituality-  religious faith , beliefs,  values,  ethics,  principles and morals .

Spirituality allows us to find the inner calm and peace needed to get through whatever

life brings ,  no matter what one's will  beliefs  are or where they may be on your spiritual

journey .

Conclusion : From the overall discussion,  we can understand , without knowledge concerning 

health and its types,  it will be difficult for us to find out who we are,  what our health condition 

is, and what should we do to improve our overall health . if you do maintain a healthy lifestyle, 

there are many benefits,  and not only for your body.  Some are maintaining a healthy weight,  
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reducing risk of developing heart disease,  increasing energy levels,  assisting a healthy immune 

system , and it helps you to be more social . Having a healthy lifestyle is crucial for giving your 

body everything that it needs . So , health is really very important for not only  adults but also 

the children .  
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ABSTRACT 

Blending of two words, ‘emotion’ and ‘icon’,  emoticons ( such as :), :(, :D, ) are the typographic 

signs that are commonly used in computer mediated communication (CMC) discourse. In fact, 

emoticons, beyond typographic signs, are functional servers for the instant messaging users 

through which they seem to construct their situational identity by shaping the emotion 

embedded in text with a further stress upon that emotion. In this regard, due to this functional 

role, emoticons have been the focus of many studies in the last twenty years with its long history 

going back to nearly the born of instant messaging through mobil devices; studies from different 

contexts have outlined how these iconic servers of emoticons in digital platforms have given 

insight the written text, which is actually deprive of the paralinguistic and non-linguistic codes 

of spoken language.  

Thus, this study aims to do linguistic analysis of emoticons as functional emotion servers in 

WhatsApp messages and to reveal the non-linguistic codes. On this basis, following corpus 

analysis study, a corpus of 321 Turkish messages,  83 of which was eliminitaed due to the non-

use of emoticons, was collected through e-mail with asking for voluntary participation of 

individuals from different departments of a state university with an ensure of anonymity. In this 

process,  For the analysis, the logic put by Amaghlobeli (2010) was followed to show 

morphological dimensions of emoticons used in WhatsApp instant messaging.  

Accordingly, the results are as follows: 1) Structurally, the most frequently used emoticons in 

Turkish WhatsApp messages are alphagrams and topograms, which are in line with the findings 

of the previous studies, 2) Morphologically, these emoticons seem to function as lexical/ free 

morphemes with their outsanding meaning and as bound/ inflectional morphemes according to 

the context they are used in, and finally 3) Categorically, Turkish academics most frequently 

use facial expressions to provide emotional information, and they nearly never use pictorial 

emoticons representing figures as pictures.  

Keywords: Emoticons, CMC discourse , Whatsapp Instant Messaging, Linguistic Analysis 
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STANCE IN ENGLISH RPS BY TURKISH ACADEMICS: A STUDY ON MEDICAL  

ACADEMIC DISCOURSE 
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ABSTRACT 

Stance is among important discursive practices that, through items categorized epistemic, 

attitude, and style (Biber et. Al, 1999), writers construct themselves within the text through 

arranging probability and certainty of their claims and managing propositional statements.   

About stance construction, in the literature, little is known about how different discourses, 

including medical academic discourse, deal with linguistic items. Thus, the aim of this study is 

to investigate the frequency, function, and distribution of adverbials listed by Biber et. al’s 

(1999) within English RPs of Turkish scholars and to outline characteristics of medical 

academic discourse in terms of organizing modality within the texts 

Based on genre analysis framework, a corpus of 150 English research papers by Turkish 

academics published between 2015-2016 in the journals indexed in pubmed database was 

analyzed through WordSmith Tools  to examine frequency, distribution, and function of 

adverbials as referring to stance construction 

The results show that Turkish academics tend to use the lexis of epistemic stance  more 

frequently compared to the other two categories, attitude and style. Within this category, the 

semantic preferences are seen to be commonly oriented around certainty/doubt, 

actuality/reality, source of knowledge, and limitation. In conclusion, these findings may suggest 

that, regarding stance construction, the semantic categories chosen seemingly show the effect 

of permanent medical discourse. 

Keywords: Stance, English RPs, Turkish Scholars, Medical Academic Discourse, Genre 

Analysis 
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ÖZET 

Mesajın hangi kod ve kanalla aktarıldığı büyük önem taşımaktadır. Geçmişten günümüze kadar 

gelen en kadim iletişim aracı görsel olandır yani görülebilir her şeydir. Çalışmada görsel mizah 

unsuru karikatürler aracılığıyla pandemi dönemi eğitim yaşantılarının analizine yer verilmiştir. 

Ev ortamındaki eğitim yaşantılarında hem öğrencilerin hem ailelerin hem de öğretmenlerin 

yaşandıkları sorunların karikatürel olarak ifade edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada görünmeyen 

veya söylenenin dışında söylenmeyene de ulaşabilmek için söylem analizi ve göstergebilim 

yöntemi kullanılmıştır. Bir karikatür o toplumun yaşantılarını yansıtan güldüren ve düşündüren 

görsel sanat aracıdır. Karikatürize edilmiş bir sorun daha açık ve net anlaşılabilir. Çalışma 

sonucuna göre; öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde öğrenme öğretme sürecinde disiplin 

sorunlarının oluştuğu, hareketlerinin kısıtlanmasından dolayı akademik isteksizlikleri olduğu, 

öğretmen ve ebeveynlerin dijital okuryazarlıklarının yeterince işlevsel olmadığı, uzaktan 

eğitime erişimde teknik ve ekonomik eşitsizliklerin yaşandığı görülmektedir. Bu doğrultuda, 

öğretmenlerin uzaktan eğitimin niteliğini arttırıcı ek öğretim süreçlerini kullanması, eksiklik ve 

sorunları tespit edip çözüm önerisi geliştirmesi, öğretimden kaynaklanan sorunların bir 

araştırma geliştirme merkezi ile kurumsal olarak çözülüp paydaşların eşzamanlı olarak 

bilgilendirilmesi, öğrencilerin arada arkadaş ve öğretmenleri ile (uzaktan da olsa) yüz yüze 

görüşme seanslarının düzenlenmesi, rehberlik ve psikoloji hizmetlerinin arttırılması, 

öğretmenlerin dijital okuryazarlıklarını arttırılıp, öğretim becerilerinin uzaktan eğitime entegre 

edilmesi, okulların velilere ve öğretmenlere her konuda destek birimlerine dönüştürülmesi, 

uzaktan eğitim ile ilgili velilere yönelik danışma hatlarının kurulması ve pandemi gibi olağan 

üstü durumlara yönelik afet eğitim programlarının planlanması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi dönemi, ilkokul, uzaktan eğitim, karikatür, göstergebilim 

ABSTRACT 

It is of great importance through which code and channel a message is transmitted. The most 

ancient communication tool from the past to the present is the visual one, that is, everything 

visible. In the study, the analysis of educational experiences in the pandemic period was 

conducted through cartoons, the visual humour element. It was aimed to express the problems 
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experienced by both students, families and teachers in their educational life at home 

environment through caricatures. In the study, discourse analysis and semiotics were used in 

order to reach what is not seen or said through what is seen or said. A cartoon is a visual art 

tool that reflects the lives of a society and makes you laugh and think. A caricatured problem 

can be understood more clearly. According to the results of the study, it was observed that 

students have disciplinary problems in the learning and teaching process in the distance 

education period, they have academic reluctance due to the restriction of their movements, the 

digital literacy of teachers and parents is not functional enough, and there are technical and 

economic inequalities in access to distance education. Accordingly, it is suggested that teachers 

should use additional teaching processes that will increase the quality of distance education, 

that they should identify deficiencies and problems to develop solutions, that the problems 

arising from teaching should be solved institutionally with a research and development centre 

and stakeholders should be informed simultaneously, that students should be enabled to meet 

friends and teachers face-to-face (albeit remotely), that counselling and psychology services 

should be increased, that the digital literacy of teachers should be reinforced and teaching skills 

should be integrated into distance education, that schools should be transformed into support 

units for parents and teachers in all matters, that counselling lines should be established for 

parents related to distance education and that disaster training programs should be planned for 

extraordinary situations such as pandemics. 

Keywords: Pandemic period, primary school, distance education, cartoon, semiotics 
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ÖZET 

Günümüzde uzaktan eğitim, mevcut pandemi ortamının etkisi ile bilişim teknolojilerinden 

yararlanarak öğreten ve öğrenenlerin, mekandan bağımsız olarak, sanal sınıflarda bir araya 

gelerek ders işledikleri bir süreç halini almıştır. Ne var ki, bilişim teknolojilerinin kullanımının 

artmasıyla kullanıcılar, kaçınılmaz bir biçimde, etik ve güvenlik sorunları yaşamaktadır. Bu 

nedenle bilişim teknolojilerini kullanarak eğitim yaşantılarını gerçekleştirme işini üstlenen 

öğretmenin bilişim teknolojilerinin bireyi ve toplumu olumsuz etkileyebileceği, zarara 

uğratabileceği ve genel ahlak ilkelerine aykırı olabileceğinin farkında olması gerekmektedir. 

Çalışma, 2019-2020 öğretim yılında eğitim öğretim haklarının ihlaline ilişkin oluşabilecek 

suçları doküman analizi tekniği ile betimsel olarak çözümlemeyi kapsamaktadır. Çalışmada 

eğitim öğretimle ilgili hak ve özgürlükleri güvence altına alan anayasa, kanun, yönetmelik, 

bildirge, uluslararası antlaşma ve sözleşme, tüzük yönetmelik, örf ve adet, bilimsel görüşler, 

yargı kararları vb. incelenerek müstehcenlik, hakaret, mahremiyet, eğitim hakkı ve iletişim 

özgürlüğü ve engelleri gibi hukuki yaptırımları içeren maddeler tema olarak alınmış ve bu 

temalar çerçevesinde maddeler ilişkilendirilerek yorumlanıp bazı yargılara varılmıştır. Bu 

maddeler bilişim yolu ile oluşabilecek adli/idari suçlara ilişkin temel veri kaynağı 

oluşturmuştur. Çalışma, eğitim hak ve özgürlükleri ile ilgili incelenen kanun maddeleri ve web 

ortamındaki olası katılımcı söz ve davranışları ile sınırlıdır. Çalışmanın geçerliği ve güvenirliği 

uzman görüşüne başvurularak gerçekleştirilmiştir. Çalışma, eğitim paydaşlarının web tabanlı 

uygulamalarda eğitim-öğretim süreçlerinde eğitim hak ve özgürlüklerine ilişkin olası adli/idari 

suçların farkındalığı açısından önemlidir. Çalışmanın sonuçlarına göre; online eğitim sürecinde 

öğretmenlerin ve öğrencilerin eğitim haklarını engelleyici, iletişim özgürlüklerini kısıtlayıcı, 

aile mahremiyetini ihlal edici, müstehcenlik, hakaret vb. içeren olumsuz davranışlara sebebiyet 

verebilecek davranışları olabileceği anlaşılmış ve bu kapsamda, bu davranışların farkında 

olmaları gerektiği, bununla beraber öğretmenlere online ortamda suç olabilecek davranışlara ve 

veri gizliliğine yönelik siber eğitimlerin verilmesi önerilmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Web Tabanlı Öğretim Süreci, Eğitim Hak ve Özgürlükleri, Adli/İdari 

Suçlar 

ABSTRACT 

In today’s world, distance education, within the current pandemic environment, has become a 

process where those who teach and learn by using information technologies come together in 

virtual classrooms and do lessons regardless of location. However, with the increasing use of 

information technologies, users inevitably face ethical and security problems. For this reason, 

a teacher who undertakes the task of realizing the educational experiences by using information 

technologies should be aware that information technologies can negatively affect the individual 

and the society, may damage them and be against social moral principles. The study covers the 

descriptive analysis of crimes that may occur regarding violation of education and training 

rights in the 2019-2020 academic year with document analysis technique. In the study, by 

examining the constitution, law, regulation, declaration, international treaty and contract, 

statutes, regulations, customs, scientific opinions, judicial decisions, etc. that guarantee the 

rights and freedoms related to education, the articles concerning obscenity, insult, privacy, the 

right to education and freedom and limits of communication were taken as themes, and some 

judgments were made by interpreting the articles in relation to these themes. These articles 

formed the main data source regarding the judicial/administrative crimes that may occur 

through informatics. The study is limited to the articles of law examined on education rights 

and freedoms and the possible participant words and behaviours on the web. The validity and 

reliability of the study were carried out by seeking expert opinion. The study is important in 

terms of the awareness of education stakeholders about possible judicial/administrative crimes 

related to education rights and freedoms in web-based applications. According to the results of 

the study, it is understood that in the online education process, both teachers and students may 

display negative behaviours that prevent students' education rights, restrict communication 

freedom, violate family privacy, involve obscenity and insult, etc. and within this context, it is 

recommended that cyber training should be given to teachers about data privacy and behaviours 

that may be criminal in the online environment so that teachers will be able to be aware of these 

behaviours. 

Keywords: Web-based Education Process, Education Rights and Freedoms, 

Judicial/Administrative Crimes. 
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ÖZET 

Bu çalışma, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının informal ispata dair yeterliliklerini 

incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu iki farklı devlet üniversitesinde öğrenim 

gören 82 üçüncü sınıf ve 53 dördüncü sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 135 öğretmen 

adayından oluşmaktadır. Veri toplama aracı, araştırmacı tarafından oluşturulan informal ispat 

yapmaya imkân veren sekiz problem içermektedir. Problemler sayılar, geometri, cebir, diziler 

gibi konu başlıklarını içermekte, bu sayede veri çeşitliliğine imkan sağlamaktadır. Verilerin 

analizinde nitel veri analiz teknikleri kullanılmış, verilerin çözümlenmesinde ise kategori ve 

kodlar oluşturularak içerik analizi yapılmıştır. Çalışmada üçüncü ve dördüncü sınıf ilköğretim 

matematik öğretmeni adaylarının yazılı sınavda, model oluşturma ve şekil çizme türünden 

farklı matematikselleştirme araçlarından yararlanarak informal ispat oluşturun tanımı 

doğrultusunda modelleme, görselleştirme, somutlaştırma yönünde çalışmalar yaptıkları 

gözlemlense de informal ispat oluşturma sürecinde zorluk yaşadıkları, daha çok formal ispata 

yöneldikleri görülmüştür. Özellikle dördüncü sınıfa devam eden öğrencilerin formal ispata daha 

fazla yöneldikleri, ancak ispat süreçlerinde geçmişten bildikleri yöntemleri sorgulamadan 

direkt olarak kullandıkları fark edilmiştir. Dördüncü sınıfa devam eden ilköğretim matematik 

öğretmeni adaylarının, üçüncü sınıfta öğrenim görenlere kıyasla daha fazla sayıda geçerli 

informal ispat oluşturduğu da görülmektedir. Geçersiz ispatlar incelendiğinde ise öğretmen 

adaylarının büyük çoğunluğunun örnek vermeyi ispat yapma olarak kabul etmesi dikkat 

çekmektedir. Çözümsüz bırakılan sorulara bakıldığında, bu soruların en az bir bilinmeyen 

içerdiği ve bilinmeyenin öğretmen adayları için karmaşa oluşturduğu tespit edilmiştir. Sonuç 

olarak, öğretmen adaylarının informal ispata dair bilgi ve beceri düzeylerinin yetersiz olduğu, 

sıra dışı sorular ile karşılaştıklarında herhangi bir işlem yapamadıkları görülmektedir. Genel 

olarak, katılımcıların ispat mantığını eldeki durumlara göre uyarlayarak kullanmak yerine 

geçmişten bildikleri ispat yöntemlerini ezberci bir yaklaşımla kullandıkları görülmektedir. 

Bulgular değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının informal ispat bilgi düzeyleri ve 
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eksikliklerine dönük daha fazla araştırma yapılarak, öğretmen yetiştirme programlarında 

informal ispata yer verilmesi tavsiye edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayları, Durum Çalışması, İnformal İspat 



KUR’AN’IN EĞĠTĠM METODU 

THE QUR'AN'S EDUCATIONAL METHOD 

Dr. Öğretim Üyesi Selim GÜLVERDĠ 

Gaziantep Ġslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ġslami Ġlimler Fakültesi 

ORCID NO: 0000-0003-2647-1006 

ÖZET 

Belli kazanımları baĢkalarına kazandırmak olarak kabul edilen eğitim, insanın var olmasıyla 

baĢlayan bir süreçtir. Bir toplumun varlığını devam ettirebilmesinin olmazsa olmaz Ģartı 

eğitimdir. Kutsal kitabımız Kur‟an-ı Kerim, eğitimi önceleyerek cahiliye Arap toplumundan 

bir medeniyetin oluĢmasını sağlamıĢtır. Kur‟an insanlığın atası olarak kabul edilen Hz. 

Adem‟e Cennet‟te isimlerin öğretildiğini haber vererek insanın doğmadan önce de eğitim 

sürecine dahil edildiğini belirtir. Anne karnındaki çocuğun konuĢulan bazı kelimeleri duyması 

ve anlaması, doğduktan sonra da eğitilebilir olması Kur‟an‟ın bu ilkesini doğrular 

mahiyettedir. Bu nedenledir ki Kur‟an‟ın ilk emri “oku” olmuĢtur. Eğitilebilir olarak doğan, 

çevre ve toplum hakkında bir Ģey bilmeyen insanın evreni tahrip değil imar etmesi için 

okuması gerekir. Ġnsan okumakla bir Ģey bilmeyen durumunun üstesinden gelir, kendisini ve 

onu yaratanı tanıyarak erdemli bir birey olmanın bilincine varır. Kur‟an, okuyarak doğru bilgi 

ve doğru düĢünmeyi sağlayamamıĢ aydınlanmayan toplumları “cahiliye toplumu” olarak 

nitelendirir.    

Kur‟an ilk ayette “oku yaratan Rabbinin adıyla” diyerek eğitimin bireyi Allah‟a yaklaĢtırması 

gerektiğini belirtir. Bu durum “kork Allah‟tan korkmayandan” Ģeklinde kültürümüze de 

yerleĢmiĢ ve Allah‟ı dıĢlayan bir eğitimin eksik kalacağı ifade edilmiĢtir. Çünkü Kur‟an‟a 

göre toplumda huzurun sağlanmasının polisiye tedbirler yerine bireyin Allah‟ı tanıyarak 

sorumluluğunun farkına varmasıyla mümkün olur. Birey,  kimsenin görmediği bir yerde suç 

iĢleme imkânına sahip olduğu zaman önünde bir tek Allah korkusu kalır.  

Kur‟an‟ın eğitim metodunda “tedricilik” ilkesi vardır. Çünkü Kur‟an‟a göre insanın bir Ģeye 

ünsiyet sağlaması süreç içinde gerçekleĢir. Ġnsanın bu özelliği göz önünde bulundurulmadığı 

zaman ona kaldırabileceğinden fazla yük yüklendiği için eğitim süreci baĢarıya ulaĢamaz.  

Sonuç olarak Kur‟an‟ın eğitim metodu araĢtırıldığında bu metodun modern eğitime 

sağlayacağı birçok katkıdan söz edebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Kur‟an, Oku, Cahiliye, Tedricilik, Metot  

ABSTRACT 

Education, which is accepted as bringing certain gains to others, is a process that starts with 

the existence of human beings. Education is the indispensable condition for a society to 
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survive. Our holy book, the Quran, has provided the formation of a civilization from the Arab 

community to the ignorant by prioritizing education. The Quran informs that Adam, who is 

accepted as the ancestor of humanity, was taught names in Paradise and states that man was 

included in the education process before he was born. The fact that the child in the mother's 

womb can hear and understand some spoken words and can be educated after birth confirms 

this principle of the Quran. For this reason, the first command of the Quran was "read". 

People who are born to be educable and who do not know anything about our world, 

environment and society should read the universe in order not to destroy it but to build it. By 

reading, a person overcomes his state of not knowing anything, he becomes conscious of 

being a virtuous individual by knowing himself and his creator. The Quran characterizes non-

enlightened societies that cannot provide correct knowledge and correct thinking by reading 

as "the society of ignorance". 

In the first verse of the Quran, it states that education should bring the individual closer to 

Allah by saying "in the name of his Lord who created the arrow". This situation has settled in 

our culture in the form of "fear the one who does not fear God" and it has been stated that an 

education that excludes Allah will be incomplete. Because, according to the Qur'an, ensuring 

peace in the society is only possible by recognizing the responsibility of the individual by 

recognizing God instead of detective measures. When an individual has the opportunity to 

commit a crime in a place that nobody sees, only fear of God remains. 

There is a "gradualism" principle in the education method of the Quran. Because, according to 

the Qur'an, people gain familiarity with something in the process. When this characteristic of 

a person is not taken into account, the training process cannot be successful because it is 

loaded more than he can handle. 

As a result, when the education method of the Quran is investigated, we can talk about the 

many contributions this method will provide to modern education. 

Keywords: Quran, Read, Ignorance, Gradualism, Method 

KUR‟AN‟IN EĞĠTĠM METODU 

Ġlahi eğitimi ifade eden Kur‟an eğitimi günümüzün kabul ettiği seküler eğitim sisteminden 

farklıdır.  Bu eğitim sadece somut olan pozitif dünyadaki değerlerle yetinmez aynı zamanda 

pozitif dünyayla beraber gayb aleminde var olan ahiret yurdu için de gerekli eğitimin 

alınmasını ifade eder. Bu iki varlık alemi arasında bir denge kurarak insanın çift kutuplu 

olmasını ileri sürer, Biz bu bakıĢ açısının günümüzde de hakim olması durumunda dah çok 

baĢarılı olacağı kanaatindeyiz. 
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1.Kur‟an Eğitiminin Hedefi Ġyi insan YetiĢtirmektir

Kur‟an Hz. Peygamber‟e hitaben “şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin”
1
 diyerek insanlığa

doğru yolu göstermek için gönderilen Peygamber‟in üstün bir ahlak ile donatıldığını ifade 

eder. Huzurlu bir toplumun oluĢması için ahlaklı bireyin olmasını zorunlu gören kutsal 

kitabımız öncelikli olarak dikkatlerimizi ahlaklı olmaya çekmektedir. Ahlak olmadan insanın 

insan olma vasfını kazanacağı iddiası kabul edilemez. Ahlaklı bireylerden oluĢan toplum 

dayanıĢma içinde olan olumlu davranıĢ ve düĢüncelere sahip bir toplum olur.
2
 Bu da sonuç

olarak erdem toplumuna giden yolu açar. Günümüzde toplumlar sekülerleĢtiği için meselelere 

daha çok pragmatist bir bakıĢ açısıyla yaklaĢmakta ve birbirine tahammül edemeyen çatıĢma 

halindeki toplum yapısına doğru gitmektedir. Bu problemi çözmek için Kur‟an bireyin iyi bir 

Ģahsiyet ve güçlü kiĢiliğe sahip olmasını teĢvik ederek “iyi insan” yetiĢtirmenin gerekli 

olduğunu ortaya koyar. 

Kur‟an insanın ilahi iradeye uyarak tabiatı imar etmek için “halife” kılındığını ifade eder. 

Ġnsanın halife olma durumu Kur‟an‟da Ģöyle belirtilir. “şüphesiz biz  göklere, yerküreye ve 

dağlara arz ettik onlar bunu yüklenmek istemediler ve ondan korktular am insan onu 

yüklendi…”
3
 Ayette geçen “emanet” kavramı “hilafet” anlamında kullanılmıĢtır.

4
  Ġnsanın

“halife” olarak nitelendirilmesi ona verilen bir değer olarak düĢünülmeli ve onun kendisine 

verilen değeri koruyabilmesi de ancak ilahi kaynaklı ahlaka bağlı kalınarak korunabilir. Ġslam, 

insanın iyi bir karakter güçlü bir kiĢilik sahibi olarak tabiatta karĢılaĢacağı sorunların 

üstesinden gelebilmenin ve kendisine yüklenilen misyonu yerine getirmenin ilahi iradeyi 

gözetmesiyle gerçekleĢeceğini ileri sürer.  

Teknolojinin baĢ döndürücü bir hızla geliĢtiği günümüzde toplumun her bireyinin tek taraflı 

bir eğitim görmek yerine hem dini ve ahlaki hem de bilimsel eğitimi berber götürmesi 

gerektiği kanaatindeyiz.   

1
 Kalem, 68/4. 

2
 Abdullah Özbek, “İslam Eğitiminin Özelliklerine Genel Bir Bakış” Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

1990, Sa. 3, ss. 255-296. 
3
 Ahzab, 33/2. 

4
 Ebü’l-Ala el-Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’an, çev. Muhammed Han Kayani, (İstanbul: İnsan yay. 2005), 4/490. 
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2.Kur‟an Dengeli Bir Eğitim Önerir

Ġslam her zaman ve mekânda “dengeli” (vasat) olmayı prensip olarak kabul etmiĢtir. AĢırılığın 

insan tabiatını tahrip ettiğini ve bu nedenle bir fiil ve davranıĢın yapılması gerekenden ne çok 

geride kalmasını ne de ileri gitmesini tasvip eder. Bu durum Kur‟an‟da Ģöyle ifade edilir, 

“…sizi vasat bir ümmet yaptık..”
5
 Ġfrat ve tefrite sapmamak Ġslam‟ın önemli bir prensibidir.

Çünkü aĢırı uçlara kaymak insan fıtratına ve akla zıt olan ve anormal bir halin özelliğidir.  

Ġslam, inançta, ibadette, düĢüncede, tavır ve davranıĢlarda ve harcamada kısacası her Ģeyde 

orta yolun takip edilmesini önerir. Bu durumu Kur‟an Ģöyle ifade eder: “Siz, insanların iyiliği 

için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah’a 

inanırsınız.”
6
 Vasat olmak itidalli olmak demektir. Yani ruh ile beden ve mana ile madde

arasındaki dengeyi korumaktır.  Ġnsan bu dengeyi korumadığı zaman aĢırı uçlardan birine 

kayar. DüĢünce ve davranıĢlarımızda dengeli olmak tutarlı olmanın bir özelliğidir. DüĢünce 

ve fiillerinde dengeyi gözeten birey olmanın ölçüsü ise Allah‟a inanmak, adaletli olmak, 

insanların kiĢilik haklarına karĢı saygılı olmak ve iyiliği emredip kötülükten sakındırmak 

olarak sıralanabilir.  

Kur‟an her Ģeyin bir ölçü ve denge içerisinde yaratıldığını ifade eder. “Güneş ve ayın 

hareketleri bir hesaba göredir. Bitkiler ve ağaçlar O'nun buyruğuna boyun eğerler. O, göğü 

yükseltmiş, ölçüyü koymuştur.”
7
 Tabiata baktığımızda Allah Teâlâ‟nın her Ģeyi bir ölçü ve

denge içerisinde yarattığını görürüz. Bu ölçü olmazsa tabiatta denge bozulur ve evren alt üst 

olur. Mesela güneĢ dünyamıza mevsim normallerinin dıĢında yaklaĢacak olursa dünyamız 

yanar.  Aynı Ģekilde Ġslam, ne dini ihmal ederek dünyanın fazla öne çıkarılmasına ne de 

dünyayı ihmal ederek dinin fazla öne çıkarılmasına olumlu bakar. 
8
  Her gün namazda 

okuduğumuz Fatiha suresinde ne çok dünyaya önem vererek ahireti ihmal eden Yahudiler gibi 

ne de dünyayı çok ihmal ederek ahireti öne çıkaran Hıristiyanlar gibi olmamız istenir. 

Ekonomik kalkınmıĢlık seviyesini yakalamıĢ günümüz toplumlarında hayat  standartları 

yükselmiĢ ve dünya ve ahiret arasında bir denge de oluĢturulamadığı için bireyler Ģımarık, 

savurgan ahlaki yönden bir çöküntü yaĢamaktadırlar. Çözüm olarak günümüz insanının 

dengeli ve ölçülü bir hayatı yaĢamayı merkeze alarak yeniden fikir, düĢüncelerini gözden 

geçirmelidir. Aksi halde sadece bir tüketim toplumu olan günümüz toplumları erdemli bir 

toplum oluĢturamadığı için gelecek yarınlara güvenle bakamayacak ve belki de Ģımarık ve 

sorumsuz insanlar, teknolojiyi insanlığa karĢı kullanarak gezegenimizi tehlikeye atacaktır. 

Ġfrat ve tefrit sınırlarını sınırlarını zorlamadan dengeli ve ölçülü bir dünya oluĢturmanın zaruri 

olduğu kanaatindeyiz.

5
 Bakara, 2/143. 

6
 Âl-i İmrân, 3/110. 

7
 Rahman,  /5-7. 

8
 Muhammed Atiyye el-İbraşi, Terbiyyetu’l-İslamiyye ve Felsefetuha,3. Baskı,  (Mısır, Daru’l-Fikri’l-Arabi, 1975), 

23.
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3.Kur‟an Ġnsan Fıtratına uygun Eğitime TeĢvik Eder

Fıtrat, “yaratılıĢ, belli yetenek ve yatkınlığa sahip oluĢ” anlamına gelir.
9
 Allah Teâlâ Ġnsanı

yarattığı için onu en iyi bilen de yine O‟dur. Dolayısıyla ilahi öğretilerin insanlık için büyük 

bir önemi vardır. Allah insan fıtratına aykırı bir Ģeyi insana emretmez çünkü O, adil ve hikmet 

sahibidir. Bu gerçeği göz önünde bulundurduğumuzda eğitimcilerin de insan fıtratına uygun 

bir eğitimi öne çıkarmaları gerekir aksi halde birey üzerinde istenilen davranıĢı oluĢturma 

bakımından baĢarı yakalanamaz. Psikolojik ve ruhsal yönden insanı en iyi tanıyan  faktörün 

din olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bilim „nasıl‟ sorusuna cevap ararken din „niçin‟ sorunu 

cevaplandırır. Ġnsanı tanıma yönünden niçin sorusunun daha çözümleyici olduğuna 

inanıyoruz.  

Peygamberimiz “her doğan çocuk Ġslam fıtratı üzere doğar, sonra anne-babası Yahudi‟yse 

(çocuk) Yahudi, Hıristiyan ise (çocuk) Hıristiyan, Mecusi ise (çocuk) Mecusi olur.”
10

 Hadis

dikkatle incelenirse Hz. Peygamberin anne-baba Müslüman olursa çocuk da Müslüman olur, 

ifadesini kullanmamaktadır. Çünkü Ġslam fıtrat dinidir ve çocuk her hangi bir toplumsal 

baskıya maruz kalmadıkça çocuk Müslüman olmaya yönelecektir. Ġnsan yaratılıĢtan buna 

meyilli yaratılmıĢtır.  

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö. 333/944) yeni doğan çocuktaki fıtratı onun annesinden süt emme 

refleksine benzetir ve insanın fıtratı gereği aklıyla tabiatı gözlemleyerek Allah‟ın varlığına 

inanabileceğini belirtir.
11

 Materyalist ve determinist bir bakıĢ açısıyla tabiatı gözlemleyen

insan sonuçta fıtratına aykırı bir düĢünceye varır. Günümüz insanı, tabiatı adeta sistemli 

çalıĢan bir makineye benzeterek Allah‟ın ya tabiata müdahale etmediğini ya da tabiatın 

kendiliğinden var olduğunu kabul etmektedirler. Tarih boyunca gelen her peygamber tabiatın 

bir yaratıcısının olduğunu ve insanın tabiatta „halife‟ (en üstün varlık) olması hasebiyle O‟na 

ibadet etmesi gerektiğini ısrarla dile getirmiĢlerdir.  

Günümüz insanı, Allah ile bağını zayıflatarak ilahi iradeye ters düĢen bir anlayıĢ içerisine 

girmiĢ ve yaĢantısı dinden uzaklaĢmıĢ bir durumdadır. Bunun doğal bir sonucu olarak 

uyuĢturucu kullanmak, Ģiddet, savaĢlar, obezite ve eĢcinsellik gibi önemli problemler baĢ 

göstermiĢtir. Bu problemlerin sadece maddi sebeplerden kaynaklandığını iddia etmenin 

inandırıcı olmadığı kanaatindeyiz. Çözüm olarak insanın ihmal ettiği manevi yönüne önem 

vermesi gerektiğini ve bedenin ihtiyaçları olduğu gibi ruhun ihtiyaçlarının da olduğunun 

bilinmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Kur‟an öğretilerinin iĢaret ettiği manevi yönü ihmal 

etmeyen eğitim anlayıĢı benimsenmedikçe problemler yumağının daha da girift hale 

geleceğini düĢüüyoruz.       

9
İbnü’l-Manzûr, Ebü’l-Fadl Cemaluddin Muhammed b. Mükrim, Lisânü’l-Arab, 1. Baskı,(Beyrut:  

Daru’s-Sadr,  0202), 5/55. 
10

 Buhari, Muhammed b. İsmail, es-Sahîh, Cenaiz 80, (İstanbul: Çağrı Yay, 1992), II/97. 
11

Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’an, thk. 
Bekir Topaloğlu- İbrahim Halil Kaçar, 1. Baskı, (İstanbul: Mizan Yayınları, 2008), 11/185-186. 
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4. Kur‟an‟ın Eğitim Metodu Somut ve Rasyoneldir

Kur‟an‟ın ortaya koyduğu eğitim ilkeleri makuldür yani akla aykırılık durumu görülmez. 

Kur‟an, öğreteceği Ģeyleri kıssalarla tasvir ederek dinleyicinin zihninde adeta görsel bir hale 

dönüĢtürerek dinleyicinin zihninde aktif öğrenmeyi sağlar. Biz Kur‟an‟ın kıssalarla meseleleri 

tasvir etmesini, soyut bir anlayıĢ yerine somut metodu benimsediği kanaatindeyiz.
12

  Yine

Kur‟an, “devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine ve 

yerin nasıl düzleştirildiğine bakmazmısınız”
13

  Bunu yapmakla Kur‟an hem iĢitsel hem de

görsel eğitimin önemine dikkat çekmiĢtir. Teknolojinin zirvede olduğu günümüzde eğitim 

alanında görseller kullanılarak bu metoda ağırlık verilmesinin önemli olduğunu söyleyebiliriz.  

Kur‟an anlamadan bir Ģeyin peĢinden gitmesi konusunda insanı uyarır. Çünkü bu durum insan 

için zaman ve emek israfıdır. Bu durum Kur‟an‟da “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına 

düşme; çünkü kulak, göz ve kalb, bunların hepsi ondan sorumludur.”  ayetiyle ifade edilir.”
14

ZemahĢeri, (ö. 538/1144) Kur‟an‟ın anlamadan bir kimseye uymanın insanı akılla çatıĢacak 

bir sonuca götürebileceği için bunu reddettiğini belirtir. Ġnsanın usa vurmadan bir Ģeyi kabul 

etmesinin “taklit” anlamına geldiğini ve taklidin Kur‟an‟da geçerli olmadığını ileri sürer. 

Ġnsan, bilgi kaynakları olan göz, kulak ve kalp (akıl) gibi organları gerektiği gibi kullanmadığı 

için bundan sorumludur.
15

 Ġslam‟ın geliĢiyle cahiliye Arap toplumunda dini bir “aydınlanma

dönemi” baĢlamıĢ ve bu döneme “asr-ı saadet” adı verilmiĢtir. ZemahĢeri‟nin 

açıklamalarından Ġslam toplumunun düĢünce yapısında Kur‟an referanslı bir ma‟kuliyetin 

olduğu anlaĢılmaktadır.   

Eğitimde hikmetle davranmak, yapılan iĢ ve davranıĢlarda hikmeti gözetlemek Kur‟an‟ın ayırt 

edici bir özelliğidir. “ilim-amel bütünlüğü, gerçeği ifade eden her türlü söz ve gereksiz 

lafızlardan arındırılmıĢ akla uygun özlü söz”
16

 anlamına gelen hikmet, Kur‟an‟ın eğitimde

takip edilmesini istediği bir yoldur. Eğitimcinin bireye gerekli bilgi ve davranıĢı kazandırmak 

için söz ve davranıĢlarının onun üzerinde hangi sonuçlara yol açacağını bilerek hareket etmesi 

gerekir. Eğitimcinin her bir davranıĢı birey tarafından makul ve faydalı olarak görülmelidir. 

Aksi halde kendisini baskı altında hissedecek ve verilen eğitimi içselleĢtirmede sorun 

yaĢayacaktır. Kur‟an bu durumu Ģöyle ifade eder. “Rabbinin yoluna hikmetle 

ve güzel öğütle davet et; ve onlara (karşı) öyle bir mücadele yöntemi ortaya koy ki, o en 

güzeli, en etkilisi olsun! Çünkü senin Rabbin var ya: işte O kendi yolundan sapan kimseyi de, 

doğru yola yöneleni de en iyi bilendir.”
17

 Daha önce ifade edildiği gibi Teori ve pratik

uygunluğu anlamına gelen hikmet, eğitimcinin söz ve eylem birliği içinde olmasını gerektirir. 

Kur‟an‟a göre bunun yapılmaması durumunda eğitim, istenilen davranıĢı sağlayamaz.     

12
 Bkz. Yusuf Suresi, İbrahim Suresi, Hud Suresi,   Nuh Suresi.  

13
 Ğaşiye, 88/17. 

14
 İsra, 17/36. 

15 ZamahĢerî, Ebü‟l-Kasım Cârullah Mahmûd b. Ömer, el-Keşşâf an-Hakaiki’t Tenzîl, (Beyrut: Daru‟l-Mearif, 

Trsz.), 3/ 375.  
16

 Ġlhan Kutluer, “Hikmet” Diyanet İslam Ansiklopedisi, (Ġstanbul: TDV Yayınları, 1998), 17/518-519. 
17

 Nahl, 16/125. 
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5.Kur‟an Eğitimde Tedrici Olmayı Önerir

Bir kimseyi bir Ģeye aĢamalı biçimde yaklaĢtırmak ve alıĢtırmak anlamına gelen tedric, 

eğitimci tarafından bireye kazandırılacak davranıĢların bir defada ve bütün Ģeklinde değil 

eğitim süreci boyunca beĢerî ve sosyal olgular dikkate alınıp peyderpey verilmesini ifade 

eder.
18

 Kur‟an‟ın içkiyi Mekke‟de değil de Medin‟de yasaklaması ve bunu sürece yayması

kötü alıĢkanlıkları hayli fazla olan müĢrik Arap toplumunu dönüĢtürmede baĢarılı olmuĢtur.
19

Kur‟an birey ve toplum eğitiminde insan fıtratını merkeze aldığı için yükümlülükleri kolaydan 

zora ve azdan çoğa Ģeklinde düzenlemiĢtir. Kur‟an, tedrici yöntemin uygulanmadığı tepeden 

inmeci bir eğitim sistemini insan fıtratına aykırı olduğu için onaylamaz.  

Hz. Peygamber de eğitimde muhatabın tanınması ve kültür seviyesinin göz önünde bulunması 

gerektiğini “insanlarla seviyelerine göre konuĢun”
20

 Ģeklinde ifade etmiĢtir. Hadisin bize

vermek istediği mesaj, dinleyici kitlesine hitap eden kimsenin muhataplarının kültürel ve 

sosyal durumlarını göz önünde bulundurmadan konuĢması eğitimde baĢarısızlığa yol 

açacağıdır. Hitap edenin, hitap ettiği kimseyle arasında iletiĢimi sağlayabilmesi için onun 

anlayacağı bir dille hitap etmesi gerekir. Bu handikabın aĢılabilmesi için toplum ve birey 

kendi kültürünü ifade eden yerelliği tamamen bırakıp yabancı kültürlere imrenmemesi 

gerekir. Bu durum birey ve toplum kendi tarihine, milletine ve kültürüne yabancılaĢır. Sonuç 

olarak değerlerini kavrayamaz ve anlayamaz.  

Ġlkokul dönemindeki çocuklara çok fazla bilgi yükletilmesi onların yaĢları ve seviyesi 

üzerinde birey olarak kabul edilmeleri durumuna sokar ki çocuğun yaĢı gereği oyun 

oynamaya zamanı kalmaz. Aslında çocuğun akranlarıyla oynaması, seviyesi için önemli bir 

eğitim faktörüdür.  

Sonuç

Kur‟an, ilahi bir kitap olduğu için insanın doğasının nasıl olduğunu açıklayarak fıtrata uygun 

bir eğitim sistemi önerir. Kur‟an‟ın eğitim metodu fıtrilik, tedricilik, vasat (denge gözetmek) 

olmak, makul olmak, hikmeti gözetmek ve sonuçta iyi bir insan yetiĢtirmek gibi ana ilkeler 

üzerine oturtulur. Kur‟an önerdiği eğitim metoduyla, insanın fıtrata uygun eğitimle kendisini 

tekrar keĢfetmesi; sadece dünyayı göz önünde bulundurarak ölüm ötesini düĢünmemekten ve 

gündemine almamaktan sakınarak daha ölçülü olması; çevresinde olup bitenlere ve meydana 

gelen olaylara hikmet açısından bakarak anlamlandırması; istenilen bu özellikleri kazanmaya 

çalıĢılırken de tedrici (seviye ve aĢamaya dikkat etmek) olması ve bunların gerçekleĢmesiyle 

de “iyi insan” yetiĢtirmektir.    

18
 Talip Türcan, “Tedric”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, (Ġstanbul: TDV Yayınları, 2011), 40/265-267. 

19 en-Nahl 16/67; el-Bakara 2/219; en-Nisâ 4/43 
20Ebû Davûd Süleyman b. Eş’es el-Ezdî es-Sicistanî, Sünen-i Ebî Davûd, thk. Şuayb el-Arnavût, 

(Beyrut: Daru Risaletu‟l-Alemiyye, 2009), 7/313. 
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PEYGAMBERLĠĞĠN SONA ERMESĠ PROBLEMĠ 

THE PROBLEM COME TO AN END OF PROPHETHOOD 

Dr. Öğretim Üyesi Selim GÜLVERDĠ 

Gaziantep Ġslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ġslami Ġlimler Fakültesi 

ORCID NO: 0000-0003-2647-1006 

ÖZET 

Her dönemde Ġnsan Allah ile iletiĢim kurabilir mi kuramaz mı tartıĢmaları güncelliğini 

koruduğu halde tarih boyunca peygamberlik müessesesi hep var olmuĢtur. Ancak bu tartıĢma 

kadar diğer önemli bir konu da peygamberliğin neden sona erdiği meselesidir. Ġslam dininden 

baĢka diğer ilahi dinlerin “peygamberlik müessesesi kapanmıĢtır” Ģeklinde ısrarlı bir iddiası 

olmamıĢtır. Peygamberliğin sona ermesi meselesinin genel anlamda bir vak‟a olarak kabul 

edildiğini ve bu meselenin teolojik ve felsefi arka planı üzerinde durulmadığını söyleyebiliriz. 

Neden peygamberlik sona erdi? Acaba bu müessesenin kapanmasından sonra beĢeriyet artık 

problemlerini dine ve peygambere ihtiyaç duymadan rasyonel olarak kendisi mi çözecek? 

Neden Ġslam‟dan önce tarihin her döneminde peygamber gönderildiği halde bu dönemden 

sonra gönderilmemiĢtir ve peygamberin gönderilmemesinin beĢeriyete ne zararı olabilir? 

Peygamberliğin sona ermesi peygamberlik iddiasında bulunacak kimselere kapı aralamaz mı?  

19. yüzyılda Hint alt kıtasında Muhammed ġefii Kur‟an‟ın icazı yönünden meseleye

yaklaĢırken, Muhammed ikbal ise Henry Bergson‟un ifade ettiği gibi beĢeriyetin “yaratıcı 

tekâmül” aĢamasına eriĢtiğini ileri sürerek peygamberliğin sona erdiğini savunmĢtur.  

Sonuç 

Literatürde hatemiyet olarak ifade edilen bu problemin çözüme kavuĢturulmaması, dinin 

doğru anlaĢılmasına engel teĢkil edecektir. Problemi klasik Ġslam düĢünürleri ve çağdaĢ kelam 

ve felsefe bilginlerinin Kur‟an referanslı akli çıkarımlarına baĢvurarak çözmeye çalıĢacağız.   

Anahtar Kelimeler: Hatemiyet, Kur‟an, Ġslam, Bergson, Ġkbal. 

ABSTRACT 

Although the debates on whether or not man can communicate with God have been kept up to 

date in every period, the institution of prophecy has always existed throughout history. 

However, another important issue as well as this discussion is the question of why prophecy 

ended. Other divine religions other than Islam did not make a persistent claim that "the 

institution of prophethood was closed". We can say that the issue of the end of prophethood is 

generally accepted as a case and the theological and philosophical background of this issue is 

not emphasized. Why did the prophecy end? After the closure of this institution, will 

humanity solve its problems rationally without the need for religion and prophets? Why was 

the prophet sent before Islam in every period of history, but not after this return, and what 

ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
November 13-15, 2020 / Ankara, TURKEY 

  PROCEEDINGS BOOK 356 



harm could the sending of the prophet do to humanity? Can't the end of prophethood open the 

door for those who will claim to be a prophet? 

In the 19th century in the Indian subcontinent, the Chief of Muhammad approached the issue 

in terms of the execution of the Quran, while Muhammad Iqbal, as Henry Bergson stated, 

claims that humanity has reached the stage of "creative evolution" and argues that prophecy 

has come to an end. 

Result 

Failure to solve this problem, which is expressed as hatemiyet in the literature, will prevent 

the correct understanding of religion. We will try to solve the problem by referring to the 

Qur'an-referenced rational deductions of classical Islamic thinkers and contemporary theology 

and philosophy scholars. 

Keywords: Hatemiyet, the Quran, Islam, Bergson, Iqbal. 

1.GĠRĠġ

Ġslam düĢünce tarihinde kelamcılar, aklın bazı gerçeklikleri bildiğini ancak detayları 

bilemediğini ifade ederler. EĢyanın hakikatinin sabit olduğunu ileri süren kelamcılar, aklın 

bilgi kaynağı olduğunu ancak ibadetlerin nasıl yapılacağı ve zararlı alıĢkanlıkların sınırının 

akılla belirlenemeyeceğini, bu nedenle insanlığın peygambere ihtiyacı olduğunu savunurlar.
21

Aklın bilgi kaynağı olarak kabul edilmesine rağmen peygamberin insanlık için gerekli 

olduğunu savunmak, rasyonel düĢünmeyi engellemek değil tam aksine aklın yüksek hedeflere 

odaklanması anlamına gelir. Her peygamber geldiği topluma dar görüĢün ve düĢünce 

donukluğunun sonucu olan putlara tapınmaktan vazgeçmelerini ve duyularla algılanamayan 

ancak varlığı akılla anlaĢılabilen tek ilaha inanmaya çağırmıĢtır. Bazı kelamcılar insanlığın 

peygambere olan ihtiyacının zorunlu olduğunu ileri sürerek  peygamber göndermenin Allah 

için vacib olduğunu savunurlar.
22

 Ġslam düĢünce tarihinde insanlık için peygamberin

gerekliliği temel alınarak Allah‟ın peygamber göndermesi meselesi önemli bir yer iĢgal eder.  

1.ĠNSANLIK ĠÇĠN PEYGAMBER GEREKLĠ MĠDĠR?

Ġnsanlık tarihine baktığımızda Hz. Adem‟le beraber insanlık var olmaya baĢlamıĢ ve Adem ilk 

insan ve aynı zamanda ilk peygamber olarak kabul edilir. Hz. Adem‟in ilk insan ve ilk 

peygamber olarak kabul edilmesi, insanlığın peygambere olan ihtiyacını ve Allah‟ın bu 

gerekliliğe binaen peygamber gönderdiğine iĢaret eder. Ġnsanoğlunun yerleĢik hayata geçerek 

sosyal bir düzen kurmasıyla nüfuz sahibi kimselerin toplum üzerinde otorite kurması sonucu 

ilk defa putçuluğun ortaya çıkmasıyla Hz. Nuh, insanın, insan üzerindeki tahakkümüne son 

21
Ebu Mânsûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmud Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd Tercümesi, Çev. 

Bekir Topaloğlu, 5. Baskı, (Ġstanbul: TDV Yayınları Ġslami AraĢtırmalar Merkezi, 2013), 177-

184. 
22

Kadî Abdülcebbâr, Ebü‟l-Hasan, Kadî Abdülcebbâr b. Ahmed, Şerhu’l-Usûli’l-Hamse Çev. Ġlyas 

Çelebi, 1. Baskı, (Ġstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu,  2013), II/249. 
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vererek puta tapmaya neden sebeplerle mücadele için gönderilmiĢtir. Hz. Ġbrahim yeryüzünde 

Tanrılık iddiasında bulunan ve toplumu köleleĢtiren Nemrud‟a karĢı çıkmak ve Allah‟ın 

yegane tapınılacak ilah olduğunu ilan etmek ve insanlığı özgürlüğe kavuĢturmak için 

gönderilmiĢtir. Hz. Musa, yine aynı Ģekilde Tanrılık iddiasında bulunan Firavun ile mücadele 

etmek ve Allah‟ın yegane tapınılacak ilah olduğunu ifade etmek aynı zamanda Ġsrailoğullarını 

esaretten kurtarmak için gönderilmiĢtir. Hz. Ġsa ise determinist ve materyalist anlayıĢın 

geçersizliğini vurgulamak için fizik kanunlarını baypas eden erkek kromozomu olmadan 

sadece kadın kromozomlarıyla var olmuĢ ve insanların dikkatini fizikötesine çekmek için 

gönderilmiĢtir. Hz. Muhammed ise en güçlü mucizesi olan Kur‟an ile cahiliye Arap 

toplumunu “asr-ı saadet” anlamına gelen erdemli topluma dönüĢtürmüĢ ve peĢinden bir 

medeniyet hasıl oluĢmuĢtu.
23

Tarihi süreç içerisinde peygamberler, geldiği toplumları inanç, ahlak, sosyal ve kültürel 

yönden dönüĢtürerek özgürlüğe ulaĢmaları açısından önemli roller icra etmiĢlerdir. Eğer 

gönderilen peygamberlerin öncü rolleri olmasaydı insanlığın uygarlık olarak bugünkü 

durumda olup olmayacağının sorgulanması gerektiği kanaatindeyiz.   

Peygamber, insanlık alemi için bir gereklilik iken Ġslam dini kendisi peygamber vasıtasıyla bu 

müesseseyi sona erdirmiĢtir. Neden peygamberlik sona erdi? Acaba bu müessesenin 

kapanmasından sonra beĢeriyet artık problemlerini dine ve peygambere ihtiyaç duymadan 

rasyonel olarak kendisi mi çözecek? Neden Ġslam‟dan önce tarihin her döneminde peygamber 

gönderildiği halde bu dönemden sonra gönderilmemiĢtir ve peygamberin gönderilmemesinin 

beĢeriyete ne zararı olabilir? Peygamberliğin sona ermesi peygamberlik iddiasında bulunacak 

kimselere kapı aralamaz mı? Peygamberliğin sona ermesi acaba ilahî adaletle bağdaĢır mı? Bu 

probleme çözüm bulmak öncelikli olarak Ġslam dini ve insanlık açısından önem arz 

etmektedir. Aynı zamanda dinin yanlıĢ anlaĢılmasına yol açarak statik bir durum arz etmesine 

neden olur. 

2. Peygamberliğin Sona Ermesi (Hatemiyet)

Literatürde “hatemiyet” olarak ifade edilen peygamberliğin sona ermesi meselesini 

Muhammed Ġkbal entelektüel bir bakıĢ açısıyla ele almıĢtır. Ġkbal, Ġslam‟dan önceki 

dönemlerde insanlığın daha çok ilham ve benzeri yollarla bilgi aldığını iddia eden otoritelerin 

ve toplum üzerinde tahakküm kuran çevrelerin etkisi altında kaldığını bu nedenle rasyonel 

düĢüncenin tekamül sürecini tamamlamadığını ileri sürer.
24

 Ġkbalin ifadelerinden tıpkı bir

insan gibi insanlığın da adeta bir hayat serüveni vardır. Yani insanlığın da çocukluk, 

yetiĢkinlik ve olgunluk dönemleri vardır. Peygamberlerin hayatları incelendiğinde Hz. 

Nuh‟tan önce gelen peygamberlerin iman, ibadet, ahlak gibi konulardan bahsettikleri için bu 

dönemde ilahi bir azabın gelmediği görülür. Ġlk ilahi azabın Hz. Nuh döneminde gelmesi 

insanlığın sosyal ve rasyonel yönden önceki dönemlere göre daha bir geliĢtiğinin iĢareti 

23
   Bkz. M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi,  (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2002), I/8-350. 

24
 Muhammed Ġkbal, İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden Kuruluşu, trc. N. Ahmet Asrar, (Ġstanbul: Bir 

Yayıncılık, 1984). 174. 
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olduğu kanaatindeyiz. Ġslam‟ın geldiği dönem ise beĢeriyetin olgunluk dönemidir ki bu 

dönemde Ġslam‟la beraber istidlali düĢünme geliĢmiĢ, insan zihinsel gücünün farkına varmıĢ 

ve problemlerini kendisi çözmeye baĢlamıĢtır. Bu nedenledir ki Hz. Muhammed‟in ne Hz. 

Musa gibi bir asası ne de Hz. Ġsa gibi ölüleri diriltmek gibi bir mucizesi vardı. O‟na verilen en 

büyük mucize, ilimden yoksun olan cahiliye Arap toplumunu aydınlanma dönemine taĢıyacak 

ilahi kitap Kur‟an‟dır. Kur‟an öncelikli olarak insanı tabiat üzerinde çıkarımda (istidlal bi‟Ģ-

Ģahid ala‟l-gaib) bulunmaya yöneltmiĢ ayrıca “insan için ancak çalıĢtığının karĢılığı vardır”
25

prensibiyle insanın çabalayarak hayata aktif Ģekilde katılmasını, “bir kavim kendini 

değiĢtirmedikçe Allah onları değiĢtirmez”
26

 diyerek insanlığa kendi problemini çözmesini

hedef göstermiĢtir. Allah Teâlâ‟nın Kur‟an için “ġüphesiz bu kitabı biz indirdik ve mutlaka 

onu koruyan da biziz.”
27

 ifadesi de Kur‟an‟ın kıyamete kadar bozulmadan korunacağını

dolayısıyla baĢka bir kitap getiren veya getirmeyen peygambere ihtiyaç kalmadığını belirtir.  

Ġkbal‟e göre Ġslam‟ın geliĢinden önce felsefe insanlığın ancak belli bir kesimi tarafından 

yapıldığı için toplumsal dönüĢümü sağlayamadığını, son peygamberlerin insanlığı puta 

tapmaktan sakındırarak rasyonel düĢünme hedefini gerçekleĢtirmiĢtir.
28

 Ġkbalin çıkarımının

yerinde bir tespit yaptığı kanaatindeyiz çünkü felsefe erdem toplumu oluĢturamamıĢ ve 

toplumun aydın kesimi tarafından yürütülmüĢtür.  

3.Auguste Comte, Henri Bergson ve Ġkbal‟in Sosyal Tekamül AnlayıĢı

Auguste Comte, insanın dini yönden tekamülünü  “üç hal yasası”yla açıklar. Ġnsan 

düĢüncesinin birbirini takip eden üç dönemden oluĢtuğunu ileri süren Comte, bu aĢamaların, 

insanın olguları kendisiyle kıyaslanabilecek varlıklara malederek açıkladığı “teolojik dönem”, 

tabiat gibi soyut varlıklara baĢvurduğu “metafizik dönem” ve olguları gözlemleyerek 

aralarındaki iliĢkiyi aynı anda veya zamanla tespit ettiği “pozitif dönem” olarak ifade eder. 

Comte, pozitif dönemle insanın dine ihtiyacının kalmadığını çünkü pozitivizmle insanlık 

dininin oluĢacağını belirtir.
29

 Comte‟un insanın dini ve sosyal olarak tekamül sürecini

yaĢadığını ifade etmesi konumuz açısından önem arz eder ancak bunu tamamen mekanik ve 

determinist bir anlayıĢla izah etmesi diğer bazı filozoflar tarafından eleĢtiri konusu olmuĢtur. 

Onun dini metafizik boyutundan soyutlayarak sadece sosyal olgu olarak ele alması 

kanaatimizce bir tutarsızlıktır. Çünkü tekamül süreci sadece rasyonel olarak değil Ģuur, idrak 

ve psikolojik olarak da hasıl olur. 

Nitekim Henri Bergson, zamanı, Ģuurun ardıĢık akıĢı, daimi oluĢ ve değiĢimleri olarak 

tanımlar ve pozitivistlerin zamanı hareketlerin sayımı olarak tanımlayıp mekânlaĢtırdıklarını 

ileri sürer. Bergson, zamanın bir oluĢ içinde baĢka bir oluĢun gerçekleĢmesi olarak açıklar. 

Yaratıcı zamanın, her an Ģuurumuzun meydana getirdiği oluĢumların süreci olduğunu ileri 

25
 En-Necm, 53/39. 

26
 Ra’d, 13/11. 

27
 Hicr, 15/9. 

28
 Muhammed Ġkbal, İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden Kuruluşu, 174. 

29
 Munir KoçtaĢ, “Auguste Comte‟un Din sosyolojisi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

C.xxxıv/67-73. 
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sürerek pozitivistlerin aksine tekamül sürecinde insanın pozitivizme mahkum olacağı 

iddiasına karĢı çıkar.
30

Ġkbal‟e göre Comte‟un insan düĢüncesinin bir tekamül seyri izlediği tespiti önemlidir ancak 

dini tamamen sosyolojik ve pozitivist bakıĢ açısıyla ele alması yanlıĢtır. Ayrıca pozitif dönem 

Ġlahi dini, vahyi ve nübüvveti dıĢlayamaz çünkü Comte‟un “pozitif dönem” olarak 

adlandırdığı olguları gözlemleyerek aralarındaki iliĢkiyi aynı anda veya zamanla tespit 

etmeyi, Ġslam, istidlali metot olarak isimlendirmiĢ ve insanı bu Ģekilde düĢünmeye teĢvik 

etmiĢtir. Kur‟an, insanın düĢünsel geliĢmenin zirvesinde olduğu dönemin gereklerini 

karĢılamakta ve istidlali düĢünmeyi teĢvik etmektedir. Ġkbal dinin, insan düĢüncesiyle paralel 

bir seyir takip ettiğini yani dinin geldiği dönemde insanların ihtiyaçlarına cevap verecek 

nitelikte olduğunu hatta zaman ve mekânla kayıtlı kalmayarak evrensel bir mesaj taĢıdığını 

belirtir. Peygamberliğin tekamül süreci gereği sona ermesini savunmanın dinin tamamen 

rasyonelleĢtirileceği ve Kur‟an‟ın öğretileri yerine aklın konularak onun atıl duruma düĢeceği 

eleĢtirilerine katılmayarak
31

 akıl ve Kur‟an‟ın birbirinden ayrı düĢünülemeyeceğini, Kur‟an

öğretilerinin her asırda yeniden yorumlanabileceğini dolayısıyla onun aklın önünde gittiğini 

ve akla hedef gösterdiğini belirtir. Gerçekten Allah‟ın Kur‟an‟ı kıyamete kadar bozulmadan 

muhafaza edeceğini, son Peygamber‟in kıyamete kadar var olacak bütün âlemlere rahmet 

olarak gönderildiğini bildirmesi ve O‟nun en büyük mucizesinin Kur‟an olması ikbal‟in 

iddiasını desteklediği kanaatindeyiz.  

Her ne kadar müsteĢrikler Hz. Peygamber‟e Hz. Musa ve Hz. Ġsa‟ya verildiği gibi mucize 

verilmemesini bir eleĢtiri konusu yapsalar da biz bunun yerine her asırda yeni bakıĢ açılarının 

tespit edildiği Kur‟an‟ın verilmesini, insanı mucizeyle iman etmek yerine okuyarak, zihinsel 

ve sosyal yönden aydınlanmaya yönelik olduğunu ve bunun hatemiyetin (peygamberliğin 

sona ermesinin) önemli bir gereksinimi olduğu kanaatindeyiz. Peygamber misyonu ilahi 

iradeyi temsil ederken akıl ise insanın rasyonel yönünü ifade eder ki bu irade ve 

rasyonalitenin birbirinden ayrıĢtırılması beĢeriyetin zararına olacaktır. Pozitivizmin dini 

dıĢlamasının yanlıĢ olduğunu ve insanın sadece pozitivizmle yetinmesinin eksik kalacağını bu 

nedenle aynı zamanda metafizik alanı temsil eden dine de ihtiyacı vardır.  

4. Peygamberliğin Sona Ermesi Dinin Statik Hal almasına Neden Olmaz mı?

Ġslam Hz. Muhammed‟in son peygamber olduğunu belirterek nübüvvet müessesesini sona 

erdirmiĢ ancak Ġslam, bu dönemde dinin statik bir hal almaması için bazı çözüm yolları 

göstermiĢtir. Bunların baĢında içtihat ve âlimlerin peygamberlerin varisleri olduğu gibi 

örnekleri sayabiliriz.  

4.1. Ġctihad 

Sözlükte “çaba göstermek, bütün gücünü kullanmak, ısrarlı olmak, zahmet çekmek” 

anlamındaki cehd kökünden türeyen ictihâd,  “bir konuda elden gelen çabayı sarfetmek, bir 

30
 Henri Bergson, Yaratıcı Tekamül, çev. M.ġekip Tunç, (Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1941), 17. 

31
 Muhammed Ġkbal, İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden Kuruluşu, 175. 
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Ģeyi elde edebilmek için olanca gücünü harcamak”
32

 anlamını ifade ederken terim olarak da

“fakihin herhangi bir Ģer„î hüküm hakkında zannî bilgiye ulaĢabilmek için bütün gücünü 

harcaması” anlamına gelir.
33

 Ġslam‟da hüküm, asli veya fer‟i delile dayanılarak çıkarılır. Asli

deliller Kitap, sünnet icma ve kıyas iken fer‟i deliller maslahat, istihsan ve örf-adet gibi 

delillerdir.
34

 Müctehidler fer‟i meseleleri asli deliller ıĢığında değerlendirmiĢ yani dinin asli

yapısına bağlı kalarak çözüme kavuĢturmuĢlardır. Kemale ErmiĢ Olması: Ġslam Ģeriatı, 

geçmiĢ Ģeriatların bir uzantısı ve onların tekamulle ulaĢtığı son halkasıdır. Din tamamlanmıĢ; 

Hz. Muhammed, son peygamber olarak gönderilmiĢtir. Kemalden maksat dinin hedefleri, 

genel prensipleri, külli kaideleri açısından olmaktadır. Hazır vahiy devri artık sona ermiĢtir. 

Yeni bir peygamber gelmeyecektir ve buna ihtiyaç da yoktur. Çünkü insanlık artık ulaĢtığı 

seviye ile Ġsrailoğulları peygamberleri mesabesinde bulunan din müceddidleri ve Ġslam 

müctehidleri sayesinde ictihad müessesini çalıĢtırarak belirlenen hedef doğrltusunda, Ģerf 

verilerin ıĢığı altmda kendi yoluna devam edebilir.
35

4.2. Ġslam‟da Alimlerin Misyonu 

Ġslam, âlimleri peygamberlerin varisleri olarak nitelendirip
36

 onlara peygamber sonrası dönem

için O‟nun misyonunu yüklemiĢtir. Ġslam‟da zaman ve Ģartların değiĢmesiyle ahkamın da 

değiĢeceği ilkesi kabul edilmiĢ
37

 ve Hz. Peygamber‟den sonra dinin statik bir yapıya

kaymaması için müçtehit düzeyindeki âlimlerin zaman ve Ģartların değiĢmesiyle meydana 

gelecek problemleri çözmek için onlara içtihat yapma yetkisi vermiĢtir. Biz içtihadın Hz. 

Peygamber sonrası dönemde O‟nun misyonunu devam ettirerek peygambere olan ihtiyacı 

karĢılamak ve aynı zamanda dinin statik bir hal almasını önlemek için Ġslam‟ın ortaya 

koyduğu bir çıkıĢ yolu olduğu kanaatindeyiz. Peygamberlik son bulmasaydı (hatemiyet) 

peygamberin gelmesi bekleneceği için içtihat da fonksiyonel olmazdı. Hatemiyet ile içtihadın 

birbiriyle yakın iliĢkili olduğunu görmekteyiz. Ancak Müslümanların ilmi alanda gerilemesi 

sonucu uzun bir süreden beri içtihat yapmanın terk edildiği Ġslam dünyasında problemler 

birikmiĢ ve adeta bir kurtarıcı gibi peygamber misyonunu icra eden âlimlerin yokluğu 

hissedilmektedir. Ayrıca bu dönemde Müslümanların ataletinden dolayı yalancı peygamberler 

ortaya çıkmıĢ ve Ġslam inancı için tehlike arz etmiĢlerdir. KuĢkusuz hatemiyet gibi önemli bir 

konuyu detaylı ele almak çalıĢmamızın sınırlarını zorlayacağından bu kadarla yetinmeyi 

uygun gördük. 

32
Ġsfahânî, Ebu‟l-Kasım Hüseyin b. Muhammed er-Rağıb, el-Müfredat,( Beyrut, Merkezu‟l-Dirasat ve‟l-Buhûs 

1975), 131.  
33

 H. Yunus Apaydın, “Ġctihad” , Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (Ġstanbul: TDV yayınları, 2000), 

23/432-445. 
34

 Hamdi Döndüren, “Zamanın ve ġartların DeğiĢmesiyle Ġslami Hükümler DeğiĢir mi” Uludağ Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.7, C. 7, ss.77-113. 
35 Mehmet Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (Ġstanbul: TDV yayınları, 2010), 

21/425-432. 

36
 Ebu Davud Süleyman b. EĢ‟as el-Ezdi, Süneni Ebi Davud, thk. ġuayb el-Arnavut, (Beyrut:Daru‟l-Risaletu‟l-

Arabiyye, 2009), 485. 
37

 Ali Haydar, Dureru’l-Hukkam Şerhu Mecelleti’l-Ehkam, Madde. 39,  (Riyad: Daru’l-Alemi’l-Kutub, 2003), I/47. 

ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
November 13-15, 2020 / Ankara, TURKEY 

  PROCEEDINGS BOOK 361 



Sonuç 

Peygamberliğin sona ermesi ilkesi Ġslam‟ın hak din olduğunu gösteren en önemli delillerden 

bir tanesidir. Çünkü dinler ve peygamberler tarihine bakıldığında Ġslam Peygamber‟inden 

günümüze kadar geçen zaman kadar hiçbir din ve peygamber zaman aralığı kadar uzun 

değildir. Bu durum bize Ġslam dininin hak ve ilahi din olduğunu açıkça göstermektedir. Ġslam 

dininin peygamberliği sona erdirmesi insanlığı ataletten korumak ve ona balık yemeği değil 

balık tutmayı öğretmeye yöneliktir.   

Her ne kadar peygamberlik sona erse de insanlık Kur‟an‟ın zaman ve mekân üstü olan 

öğretilerinin rehberliğine muhtaçtır. Çünkü Kur‟an insana Kıyamete kadar ödev ve 

sorumluluklarını ayrıca problemlerini çözme metodunu göstermiĢtir. August Comte‟nin iddia 

ettiği Kur‟an metafizik bir alanla sınırlı kalmaz aksine insanı istidlali düĢünmeye teĢvik eder. 

Peygamberliğin son bulması insanın problemlerini kendisinin çözmesini sağlayarak hayattaki 

rolünü daha aktif hale getirmeye yöneliktir. Ġslam geldiği çağda insanın tekamül sürecinin 

zirvesinde olması nedeniyle peygamberliği sona erdirmiĢtir. Çünkü bu aĢamadan sonra 

nübüvvetin devam etmesi insanın geliĢimine ket vurabilir. Ġlahi dinler insanlığın önünde yol 

gösteren adeta birer meĢ‟ale gibi oldukları için kıyamete kadar her zaman peygamberin 

gönderilmesi dinlerin varlık gerekçesiyle çeliĢir. Kıyamete kadar koruncak olan bir kitap 

varken ve insanlık tekamülün zirvesinde iken Ġslam nübüvveti nihayete erdirmiĢtir.  
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