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CONFERENCE PROGRAM

Meeting ID:
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Passcode:
www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
www.zoom.us
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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 presentation will have 15 minutes (including questions and answers).
The Zoom application is free and no need to create an account.
The Zoom application can be used without registration.
The application works on tablets, phones and PCs.
Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation time.
All congress participants can connect live and listen to all sessions.
During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.






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.
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.

TECHNICAL INFORMATION

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,
exp. Hall-1, Önder BÜBERKÖKÜ

ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN








Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video konferans
sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.
Sunumlar için 15 dakika (soru ve cevaplar dahil) süre ayrılmıştır.
Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal Link
Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 10 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir.
Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.






Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır





TEKNİK BİLGİLER

Zoom'a giriş yaparken önce lütfen adınızı, soyadınızı ve SALON numaranızı yazınız
Örnek: Salon-1, Önder BÜBERKÖKÜ
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19.03.2022
Session-1, Hall-1

Ankara Time
1000 : 1230

ID: 843 7756 4178
Password: 999000

HEAD OF SESSION: Assist. Dr. Mürsel GÜLER
AUTHOR(S)

ORGANISATION

TOPIC TITLE

Assoc. Prof. Dr. Önder
BÜBERKÖKÜ

Van Yüzüncü Yıl
University

FORECASTING THE VOLATILITY OF
CRYPTO CURRENCIES: EVIDENCE FROM
UNIVARIATE AND MULTIVARIATE
GARCH MODELS

Assoc. Prof. Dr. Önder
BÜBERKÖKÜ

Van Yüzüncü Yıl
University

ANALYSIS THE FINANCIAL RISK LEVEL
OF EURO-TURKISH LIRA EXCHANGE
RATE: EVIDENCE FROM STOCHASTIC
FINANCIAL MODELS

Kadir GÖKOĞLAN

Dicle University

IMPACT OF PROFESSIONAL ETHICAL
PRINCIPLES ON FINANCIAL REPORTING
QUALITY: A RESEARCH ON ACCOUNTING
PROFESSIONALS

Kadir GÖKOĞLAN

Dicle University

A RESEARCH ON THE ROLE OF THE
AUDITOR IN FRAUD DETECTION,
PREVENTATION AND REPORTING

Asst. Prof. Dr. Tansel TEPE

Mehmet Akif Ersoy
University

RELATIONSHIP BETWEEN METAVERSE,
VIRTUAL REALITY AND CRYPTO COINS

Assist. Dr. Mürsel GÜLER

Kütahya Dumlupınar
University

THE EFFECT OF BANK SERVICE QUALITY
ON CUSTOMER SATISFACTION PUBLIC
BANKS ANALYSIS

Assist. Dr. Mürsel GÜLER

Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi

Hilal OK ERGÜN
&
Tolga ERGÜN

Trabzon University

THE RELATIONSHIP BETWEEN
SOCIALIZATION AND ORGANIZATIONPERSON ADJUSTMENT IN
ORGANIZATIONS: THE CASE OF
KUTAHYA
THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL
SERVICES CONFIDENCE INDEX AND
BANKING SERVICES USAGE
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19.03.2022
Session-1, Hall-2

Ankara Time
1000 : 1230

ID: 843 7756 4178
Password: 999000

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Hüseyin MERTOL
AUTHOR(S)

ORGANISATION

TOPIC TITLE

Necati ÇOBANOĞLU
&
Selçuk DEMİR

Adnan Menderes
University
&
Şırnak University

EVALUATION OF CLASSROOM
MANAGEMENT COMPETENCIES OF THE
INSTRUCTORS BY UNIVERSITY STUDENTS

Selçuk DEMİR
&
Necati ÇOBANOĞLU

Şırnak University
&
Adnan Menderes
University

THE ROLE OF THE PERCEIVED PRINCIPAL
MANAGEMENT STYLE IN THE PROCESS
OF TEACHERS' PARTICIPATION IN THE
DECISION

Sercan KÖFÜNCÜ
&
Assoc. Prof. Dr. Hasan
Yücel ERTEM

Cayirli Yuksel Balci
Secondary School
&
Zonguldak Bulent Ecevit
University

COMPARISON OF TEACHER
MOTIVATIONS IN THE PRE-PANDEMIC
PERIOD AND THE PANDEMIC PERIOD

Assist. Dr. Serkan GÖKALP

Mersin University

INVESTIGATION OF THE LEVEL OF
MIDDLE SCHOOL PRINCIPALS’
EXHIBITING SERVANT LEADERSHIP
BEHAVIOURS

Assist. Dr. Serkan GÖKALP

Mersin University

INVESTIGATION OF MIDDLE SCHOOL
PRINCIPALS’ INSTRUCTIONAL
LEADERSHIP COMPETENCIES

Dokuz Eylül University
&
Tire State Hospital
&
Konak Şehit Ömer
Halisdemir BİLSEM
&
Mehmet Akif Ersoy
University

SCHOOL DESIGNS OF GIFTED CHILDREN:
SCAMPER

Prof. Dr. Vesile Yıldız
DEMİRTAŞ
&
Çağlar ÖZKUT
&
Gülşah TOPALOĞLU
&
İmge YURDABAKAN
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Hüseyin MERTOL
&
Doç. Dr. Aydın
KIZILASLAN
&
Nisa Gökden KAYA
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin
MERTOL
&
Asst. Prof. Dr. Nisa Gökden
KAYA
&
Berna ARIKAN

Gaziosmanpaşa
University
&
Hitit University

THE IMPORTANCE OF TOY MUSEUMS IN
THE EDUCATION OF GIFTED STUDENTS

Gaziosmanpaşa
University
&
Hitit University

THE IMPORTANCE OF THE CITY MUSEUM
IN THE FORMATION OF THE CITY
MEMORY: THE CASE OF TOKAT

Asya ÇETIN
&
Arzu ÖZYÜREK

Karabük University

EMOTIONAL INTELLIGENCE FEATURES
OF SECONDARY STUDENTS ACCORDING
TO PERSONAL VARIABLES

Arzu ÖZYÜREK
&
Asya ÇETIN

Karabük University

MOTHERS' BELIEVEMENTS AND
PRACTICES REGARDING PREGNANCY,
BIRTH AND POSTPARTUM PERIODS

Damla Selin YILDIRIM
&
Mesut CERİT
&
Metin DALİP

Lokman Hekim
University
&
Tetowa University

GENETICS AND ATHLETIC PERFORMANCE
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Ankara Time
1000 : 1230

19.03.2022
Session-1, Hall-3

ID: 843 7756 4178
Password: 999000

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Filiz İlknur CUMA
AUTHOR(S)

ORGANISATION

Res. Assist. Tuğba YILMAZ

Ankara Hacı Bayram
Veli University

Res. Assist. Tuğba YILMAZ

Ankara Hacı Bayram
Veli University

Assist. Dr. Meryem KOYUN

Selçuk University

Assoc. Prof. Dr. Filiz İlknur
CUMA

Selçuk University

Assist. Prof. Dr. ERBİL
CÖMERTLER AKTUĞ

Pamukkale University

Assoc. Prof. Dr. Gülümser
DURHAN

Muş Alparslan University

Dr. İbrahim PAZAN

Ahmet Karadeniz
Assoc. Prof. Dr. Bekir
DİREKCİ
&
Lect. Bilal ŞİMŞEK
&
Lect. Betül KOPARAN
Assoc. Prof. Dr. Bekir
DİREKCİ
&
Lect. Emre KAYASANDIK
&
Lect. Serdar AKBULUT

---

Muğla Sıtkı Koçman
University

Akdeniz University

Akdeniz University

TOPIC TITLE
THE CONTENT IN ABDULLA ORIPOV'S
POEMS
THE THEME OF UZBEKISTAN IN ABDULLA
ORIPOV'S POEMS
SYMBOLIC REFLECTIONS OF CULTURAL
ALIENATION IN THE WORKS OF HERTA
MULLER AND AYFER TUNC
MONTESSERI AND WALDORF’S KOSMIC
EDUCATION APPROACH IN FOREIGN
LANGUAGE TEACHING
DENIZLI-CAMELI SARIKAVAK AND
AKPINAR MOSQUES CONTINUING THE
TRADITION OF POST-REPUBLIC PAINTED
DECORATION

THE VALUE OF NASREDDIN HODJA JOKES
IN TERMS OF LOGIC ART
RECORDS RELATED WITH THE OTTOMAN
DYNASTIC FAMILY CHRONICLED IN THE
OTTOMAN HISTORY OF SHAHNAMEH
WRITER SAYYID LUQMAN COVERING
THE YEARS BETWEEN 1559-1595
ITIL TRADE ROAD IN THE KHAZAR
KHAGANATE PERIOD

PLACE NAMES OF ANTALYA PROVINCE
AKSEKI DISTRICT

PERSON NAMES IN ANTALYA PROVINCE
AKSEKI DISTRICT
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Ankara Time

19.03.2022
Session-1, Hall-4

ID: 843 7756 4178
Password: 999000

1000 : 1230
HEAD OF SESSION: Neslihan BALCI

AUTHOR(S)

ORGANISATION

Rohan Sunny
&
DR L.R.K Krishnan

VIT Business School

Ly Dai Hung

Vietnam National
University

Vorya Shabrandi

Guilan University

Lect. Dr. Can SAYGINER

Yaşar University

Gideon Oluwaseun Olayioye
&
Promise Goodness Adeleye
&
Oludare O. Osiboye
&
Aderemi Timothy Adeleye

Gideon Oluwaseun Olayioye
&
Promise Goodness Adeleye
&
Oludare O. Osiboye
&
Aderemi Timothy Adeleye

Nigeria Immigration
Services
&
University of Ilorin
&
Tai Solarin College of
Education
&
Chinese Academy of
Sciences
Nigeria Immigration
Services
&
University of Ilorin
&
Tai Solarin College of
Education
&
Chinese Academy of
Sciences

Dr. Tara S. Nair

N.S.S. Training College

Josef Schöpfel

Alexandru Ioan Cuza
University

TOPIC TITLE

THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEE
MOTIVATION AND ORGANISATIONAL
CULTURE AS MODERATED BY WORK
ATTITUDE
EXTERNAL DEBTS AND TRADE BALANCE:
AN INTERNATIONAL EVIDENCE
OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS OF
RESISTANCE ECONOMIC DIPLOMACY OF
IBRAHIM RAISI IN THE WEST OF ASIA,
WITH MEMBERSHIP IN THE SHANGHAI
COOPERATION ORGANIZATION IN THE
INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY
EXAMINING THE TECHNICAL AND NON
TECHNICAL FACTORS BETWEEN THE
SAAS ADOPTERS AND THE NON-SAAS
ADOPTERS FOR THE TURKISH SERVICE
SECTOR DRIVING IN TURKISH NATIONAL
MARKET

SYSTEMATIC REVIEWS ON GLOBAL
CLIMATE CHANGE IMPACTS,
ENVIRONMENTAL RISKS & 2030
SUSTAINABLE AGENDA

THE NEXUS OF CIRCULAR ECONOMY AND
GREEN ECONOMY APPROACH TOWARD
ACHIEVING SUSTAINABILITY

AWARENESS ON GREEN ECONOMY AND
ATTITUDE TOWARDS GREEN JOBS AS
PREDICTORS OF GREEN SKILLS OF
FEMALE STUDENTS
HUMAN CAPITAL AND KEY PERSON
PERFORMANCE IN COMPANIES:
HIGHLY IMPORTANT BUT HARD TO
MEASURE
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19.03.2022
Session-2, Hall-1

Ankara Time
1300 : 1530

ID: 843 7756 4178
Password: 999000

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Morakeng Edward Kenneth Lebaka
AUTHOR(S)

ORGANISATION

Prof. Dr. Morakeng Edward
Kenneth Lebaka

University of Zululand

Ayətxan Ziyad Isgəndərov

Azerbaijan State
Pedagogical University

Negesse Gessese

Bahir Dar University

B. Sai Harshitha
&
B. Sai Vaishnavi
&
Aarthi R.M

Sai Institute of Higher
Learning
&
Sri Sathya Sai Institute of
Higher Learning

Anuja Halder

NDATSU, A
&
YAHAYA, Fatima.
&
KUTA, I. I.
&
Ali, Fati
YAHAYA, Fatima
&
NDATSU, A.
&
HASSAN, A. A.

Solomon Buke Chudo

EFLU

TOPIC TITLE
CONSTRUCTING TRADITIONAL MUSICAL
INSTRUMENTS IS A HUGE CHALLENGE.
HOW DO TRADITIONAL BAPEDI MUSIC
PRACTITIONERS MAKE IT WORK?
ARTISTIC FEATURES OF M.P.VAGIF'S
CREATIVITY
ASSESSMENT OF SOURCE, STORY
ACTORS, AND TYPES OF FRAMES IMPACT
ON THE CHOICE OF DEVELOPMENT
ISSUES IN ETHIOPIAN CHRISTIAN MEDIA
DEPICTION OF DEVADASI CULTURE IN
RAHUL SANKIRTYAN’S SHYAM SINGHA
ROY

A POST-COLONIAL PERSPECTIVE ON THE
MISREPRESENTATION OF WOMEN IN
SELECT ENGLISH SONGS

Federal University of
Technology

GOOGLE EARTH AND THE ACADEMIC
ACHIEVEMENT OF GEOGRAPHY
STUDENTS IN LAPAI, NIGER STATE,
NIGERIA

Federal University of
Technology

SPECIAL INTERVENTION COURSE AS A
FACTOR FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT
OF PHYSICS STUDENTS IN COLLEGES OF
EDUCATION NIGER STATE, NIGERIA

Debrecen University

STATISTICAL ANALYSIS OF
DETERMINANTS OF ACADEMIC
OUTCOMES OF
PUBLIC TVET STUDENTS: A Case Study at
Dilla and Hawassa TVET Colleges, Ethiopia
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19.03.2022
Session-2, Hall-2

Ankara Time
1300 : 1530

ID: 843 7756 4178
Password: 999000

HEAD OF SESSION: Dr. Suantak Demkhosei Vaiphei
AUTHOR(S)

ORGANISATION

Major Giurgiu Gheorghe
&
Prof. Dr. Cojocaru Manole

Deniplant-Aide Sante
Medical Center
&
Titu Maiorescu
University

P.N.I. Kumarasinghe
&
Dr. U.K. Thalgaspitiya

Wayamba University
&
University Of Sri
Jayewardenepura

REFLEXIVE RESPONSES TO SOCIAL
CHALLENGES AMONG BREST CANCER
PATIENTS IN SRI LANKA

Sampurna Kundu
&
Prof. Sanghmitra Sheel
Acharya

Nehru University

PATTERNS AND CORRELATES OF
PREMATURE MENOPAUSE IN INDIA: A
SPATIAL APPROACH

Olivia Sarkar
&
Professor. Arijita Dutta

University Of Calcutta

Swargiary Manalı
&
Paul Chandrıma
&
Kundu Sampurna

International Institute
For Population Sciences
&
Jawaharlal Nehru
University

Dr. Suantak Demkhosei
Vaiphei

Assam Downtown
University

TOPIC TITLE
LINKS OF GUT MICROBIOTA
COMPOSITION IN PATIENTS SUFFERING
FROM ALCOHOLIC DEPENDENCE

EFFECT OF MENSTRUAL HYGIENE
SCHEME ON ADOLESCENT GIRLS OF
INDIA: HOW SUSTAINABLE WAS THE
CHANGE?

HYSTERECTOMY AND ITS ASSOCIATIVE
FACTORS AMONG WOMEN AGE 40 AND
ABOVE IN INDIA

THE CLINICAL ROLE’S OF
PSYCHOLOGISTS IN END-OF-LIFE CARE: A
NEW HORIZON IN INDIAN PALLIATIVE
END-OF-LIFE CARE
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Ankara Time
1300 : 1530

19.03.2022
Session-2, Hall-3

ID: 843 7756 4178
Password: 999000

HEAD OF SESSION: Neslihan BALCI
AUTHOR(S)

ORGANISATION

HAYAT AHAMAD

Banaras Hindu
University

Dr. Naseem Akhter

Shaheed Benazir Bhutto
Women University

MALICIOUS TALK AND CURRENT
SOCIETY FROM ISLAMIC PERSPECTIVE

Shabeeh Rahat

Guru Gobind Singh
Indraprastha University

THE IDEA OF THE INDIAN MUSLIM
WOMAN: IDENTITY AND AGENCY VIS-ÀVIS THE INDIAN STATE

Divya Gauri

Jawaharlal Nehru
University

TOPIC TITLE

SOCIAL EXCLUSION AND RELIGION: A
STUDY OF DALIT MUSLIMS IN INDIA

TRACING THE NARRATIVES FROM
SHITALA TO CORONA AS THE FEARSOME
AND BENIGN WOMEN GODDESSES

Dr. Natela Borisovna
POPKHADZE

Phassis Academy

OFFICIAL REVIVAL OF THE RELIGION OF
GODDESS AIA//AYA OF MY//OUR
REPUBLIC WILL HELP THE
REHABILITATION OF THE HISTORICAL
TRUTH AND WILL BECOME AN ACTIVE
MEANS TO DEFEND OUR COUNTRY FROM
IMPOSITION OF FOREIGN RELIGIONS

Sapna kumari sah

Amity university

WOMEN AND SOCIETY IN INDIAN
CONTEXT

Postgraduate of IAIN
Pekalongan

THE IMPACT OF DIGITIZING ZAKAT AND
PHILANTHROPY IN INDONESIA

Postgraduate of IAIN
Pekalongan

HALAL INDUSTRY OPPORTUNITIES AND
CHALLENGES IN INDONESIA

Perıyar Manıammaı
Instıtute Of Scıence &
Technology

TOWARDS AN EGALITARIAN SOCIETY:
PERIYARISM AS A PHILOSOPHY TO
DREAM A BETTER NATION

Novalini JAILANI
&
AM. Hafidz MAKSHUM
&
Hendri Hermawan
ADINUGRAHA
Rizky ANDREAN
&
Hendri Hermawan
ADINUGRAHA
Muhammed Abdu Rahman
&
Dr. D. Jayakumar
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Ankara Time
1300 : 1530

19.03.2022
Session-2, Hall-4

ID: 843 7756 4178
Password: 999000

HEAD OF SESSION: Neslihan BALCI
AUTHOR(S)

ORGANISATION

TOPIC TITLE

Assoc. Prof. Dr. Mihalis
KUYUCU

Alanya HEP University

CAN DIGITAL BROADCASTING FINALIZE
TERRESTRIAL BROADCASTING? : THE
ADVANTAGES AND OPPORTUNITIES OF
THE DIGITAL TRANSFORMATION THAT
BROUGHT TO RADIO BROADCASTING

Kübra GÖKLER

Süleyman Demirel
University

A REVIEW ON DIGITAL SOCIALIZATION
DURING THE PANDEMIC PERIOD: THE
CASE OF ISTANBUL ELSEWHERE

Assist. Prof. Dr. Dilara
Nergishan KOÇER

Sivas Cumhuriyet
University

A REVIEW ON THE POLITICAL-HUMOR
NEWSPAPER HUCUM (1952-1953)
PUBLISHED IN SIVAS DURING THE DP
PERIOD

Dr. Emre ÖZCAN

Başkent University

A DISCUSSION ON POSTANTHROPOCENTRISM FOCUS ON THE
COVID-19 PANDEMIC

Dr. Gökhan KARADİREK

Giresun University

EXAMINATION OF THE RELATIONS
BETWEEN ACADEMIC CAREER
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KRİPTO PARA BİRİMLERİNİN VOLATİLİTE DEĞERLERİNİN TAHMİNİ: TEK
VE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLERİNE DAYALI ANALİZLER
Doç. Dr. Önder BÜBERKÖKÜ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erciş İşletme Fakültesi, Finans Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-7140-557X
Özet
Bu çalışmada Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), Ripple (XRP) ve
Litecoin’den (LTC) oluşan beş önemli kripto para birimi dikkate alınarak tek ve çok
değişkenli GARCH modellerinin ilgili kripto para birimlerinin volatilite değerlerini öngörme
performansları 7 Ağustos 2015 ile 11 Mayıs 2021 dönemi için incelenmiştir. Çalışmadaki
analizlerde çok değişkenli GARCH modelleri olarak AR (1)-GOGARCH-NLS, AR (1)-DCCFIGARCH ile AR (1)-Scalar BEKK modelleri, tek değişkenli GARCH modellerli olarak ise
AR(1)-GARCH (1,1), AR(1)-IGARCH(1,1) ile AR(1)-EWMA modelleri kullanılmıştır.
Modellerin volatilite öngörü performanslarının analizinde ise MAE kriterinden
yararlanılmıştır. Çalışma bulguları her durumda öne çıkan tek bir modelin bulunmadığını, bu
kapsamda en uygun modelin Bitcoin (BTC) için AR (1)-EWMA modeli, Ethereum (ETH) ve
Ripple (XRP) için AR (1)-GOGARCH-NLS modeli, Dogecoin (DOGE) için AR(1)-DCCFIGARCH modeli, Litecoin (LTC) içinse AR(1)-GARCH(1,1) modeli olduğu sonucuna işaret
etmektedir. Çalışma bulgularının portföy yönetimi, piyasa riski analizi ve hedging işlemleri
açısından önemli bilgiler içerdiği ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Kripto paralar, Volatilite, GARCH modelleri
FORECASTING THE VOLATILITY OF CRYPTOCURRENCIES: EVIDENCE
FROM UNIVARIATE AND MULTIVARIATE GARCH MODELS
ABSTRACT
This study examines the volatility forecasting performance of univariate and multivariate
GARCH models considering five important cryptocurrencies, namely, Bitcoin (BTC),
Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), Ripple (XRP) and Litecoin (LTC) for August 7, 2015 to
May 11, 2021.As the multivariate GARCH models, we use the AR(1)-GOGARCH-NLS,
AR(1)-DCC-FIGARCH and AR(1)-Scalar BEKK GARCH models, whereas as the univariate
GARCH model, we apply the standard AR(1)-GARCH(1,1), AR(1)-IGARCH(1,1) and
AR(1)-EWMA models. We apply the MAE criterion to compare the volatility forecasting
performance of these GARCH models. The results show that no single model outperforms all
the others in any of the cases. These findings indicate that the most suitable model is the
AR(1)-EWMA model for BTC, the AR(1)-GOGARCH-NLS model for ETH and XRP, the
AR(1)-DCC-FIGARCH model for DOGE and the AR(1)-GARCH (1,1) model for LTC.
These findings offer important information for portfolio management, market risk analysis
and financial hedging strategies.
Keywords: Cryptocurrencies, Volatility forecasting, GARCH models
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1.GİRİŞ
Finansal varlıkların fiyatlarında meydana gelen değişimler hem bireysel hem de kurumsal
yatırımcılar için önemli bir risk kaynağı haline gelebilmektedir. Bu tür risklerin doğru
ölçülüp yönetilebilmesi amacıyla yapılması gereken piyasa riski analizi, portföy yönetimi ve
hedging işlemleri gibi çeşitli finansal analizlerde ise bir volatilite parametresine ihtiyaç
duyulmaktadır.
Kripto para birimleri de son yıllarda yatırımcıların oldukça ilgi gösterdiği yatırım
seçeneklerinden biri haline gelmiştir. Fakat yüksek getiri potansiyeliyle birlikte, kripto para
birimlerine yapılan yatırımların yüksek risk potansiyeli içeren yatırımlar oldukları da ifade
edilebilir. Bu nedenle bu tür piyasalarda daha etkin portföy yönetim stratejilerinin ve piyasa
riski analizlerinin yapılabilmesi için kripto para birimlerinin volatilite değerlerinin doğru bir
şekilde tahmin edilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda bu çalışmanın amacı Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE),
Ripple (XRP) ve Litecoin’den (LTC) oluşan beş önemli kripto para birimi için tek ve çok
değişkenli GARCH modellerinden oluşan altı farklı GARCH modelinin volatilite öngörü
performanslarının incelenmesidir.
Çalışmanın literatüre temel katkısını şu şekilde ifade edilebilir: Literatürde bu alandaki
çalışmalar daha çok tek değişkenli GARCH modellerini kullanarak ilgili finansal varlıkların
volatilite değerlerini tahmin etmeye çalışırken, bu çalışmada çok değişkenli GARCH
modelleri de analizlere dahil edilmiştir. Ayrıca farklı yaklaşımlara karşı dirençli sonuçlar elde
edebilmek amacıyla analizlerde üç farklı çok değişkenli GARCH modeline yer verilmiştir.
2.VERİ VE METODOLOJİ
Bu çalışma 7 Ağustos 2015 yılı ile 11 Mayıs 2021 yılı arasındaki dönemi kapsamakta ve
günlük verilerden oluşmaktadır. Çalışmada piyasa değeri açısından önemli bir boyuta ulaşan
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), Ripple (XRP) ve Litecoin (LTC)
dikkate alınmıştır. Tüm veriler finance yahoo web sitesinden temin edilmiştir
(https://finance.yahoo.com/cryptocurrencies). Analizlerin tamamında Denklem (1)’de
gösterildiği gibi hesaplanan logaritmik getiri serileri kullanılmıştır.
=

∗[

−

]

(1)

Burada
ilgili kripto para birimlerinin kapanış fiyatını;
, bir gün önceki kapanış
fiyatını,
ise logaritmik getiri serilerini ifade etmektedir.
Çalışmada tek değişkenli GARCH modelleri olarak Bollerslev (1986) tarafından geliştirilen
AR(1)-GARCH(1,1) modeli, JP Morgan tarafından geliştirilen AR(1)-EWMA modeli ile
AR(1)-IGARCH(1,1) modeline yer verilmiştir. Çok değişkenli GARCH modelleri olarak ise
AR(1)-GOGARCH-NLS, AR(1)-DCC-FIGARCH ile AR(1)-Scalar BEKK modellerinden
yararlanılmıştır. AR(1)-GOGARCH-NLS modeli van der Weide (2002) tarafından geliştirilen
GO-GARCH modelinin Boswijk ve van der Weide (2006) tarafından geliştirilen üç aşamalı
NLS (Non-linear least squares) yöntemi ile tahmin edilen halini temsil etmektedir. AR(1)DCC-FIGARCH modeli Engle (2002) tarafından geliştirilen DCC-GARCH modeli ile Baillie
vd. (1996) tarafından geliştirilen ve volatilite serilerindeki uzun hafıza özelliğini dikkate alan
FIGARCH modelinin birleştirilmesi ile elde edilen bir modeldir. AR(1)-Scalar BEKK
modeli ise Engle ve Kroner (1995) tarafından geliştirilen BEKK modelinin en kısıtlı halini
ifade etmektedir.
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Tüm modeller normal dağılım varsayımı altında tahmin edilmiştir. Bunun temel nedeni
literatürde ve paket programlarda henüz GO-GARCH-NLS modeli için çoklu Student t
dağılım varsayımı gibi dağılım varsayımlarının bulunmamasıdır (Örneğin bakınız: Boswijk ve
van der Weide, 2006; Mohamed, 2018). Fakat ilgili kripto para birimlerinin logaritmik getiri
serilerinin standart normal dağılım varsayımına uymamalarının yol açabileceği sorunların
üstesinden gelebilmek amacıyla da model parametrelerinin tahmininde Bollerslev-Wooldridge
(1992) tarafından geliştirilen sanki en çok olabilirlik (quasi-maximum likelihood, QMLE)
yönteminden yararlanılmıştır. Böylece standart normal dağılmama durumuna karşı dirençli
standart hatalar elde edilmeye çalışılmıştır.
İlgili modellerin volatilite öngörü performanslarının analizinde Denklem (2)’de gösterildiği
gibi hesaplanan MAE kriterinden yararlanılmıştır:
= 1 ∑- ⃒
−'
⃒
(2)
+./

,

!"# $%"&$#

,($)ç$+&$ş$#

Burada '
,
!"# $%"&$# , ilgili tek ve çok değişkenli GARCH modelleri tarafından
hesaplanan volatilite değerlerini; '
,($)ç$+&$ş$# gerçekleşen volatilite değerlerini;
ise toplam gözlem sayısını ifade etmektedir. Çalışmada gerçekleşen volatilite değerlerini
temsilen ilgili kripto para birimlerinin günlük logaritmik getiri serilerinin kareleri alınarak
elde edilen seriler kullanılmıştır.

3. BULGULAR
Analizlerde kullanılan ilgili kripto para birimlerinin logaritmik getiri serileri Şekil 1’de
sunulmuştur.
Şekil 1: Logaritmik Getiri Serileri

3

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Bu getiri serilerine ait betimleyici istatistikler, birim kök ve değişen varyans testlerine ait
sonuçlar ise Tablo 1’de yer almaktadır. Bulgular incelendiğinde ilgili tüm kripto para
birimlerinin ortalama getiri oranlarının pozitif olduğu, en yüksek getiri oranını %0.3788 ile
DOGE’nin, en düşük getiri oranını ise %0.2116 ile LTC’nin sunduğu anlaşılmaktadır.
Standart sapma parametrelerine bakıldığında %7.554 ile en yüksek toplam riske DOGE’nin,
en düşük toplam riske ise BTC’nin (%3.961) sahip olduğu anlaşılmaktadır. Birim kök testi
sonuçları ilgili tüm kripto para birimlerinin logaritmik getiri serilerinin durağan olduğu
sonucuna işaret etmektedir. Ljung-Box Q2 (20) test istatistiği de ilgili tüm kripto para
birimlerinin getiri serilerinin değişen varyans sorunu içerdiğini göstermektedir. Bu bulgular
da ilgili kripto para birimlerinin getiri serilerinin GARCH modelleri ile modellenebileceği
anlamına gelmektedir. Fakat Jarque-Bera testi %5 anlamlılık düzeyinde ilgili kripto para
birimlerinin getiri serilerinin standart normal dağılım varsayımına uymadığını göstermektedir.
Bu bulgu da çalışmanın metodoloji bölümünde belirtildiği gibi ilgili GARCH modelleri
standart normal dağılım varsayımı altında tahmin edilirken Bollerslev-Wooldridge (1992)
tarafından geliştirilen sanki en çok olabilirlik (Quasi-maximum likelihood, QMLE)
yönteminin kullanılmasının önemini artırmaktadır.
Tablo 1: Betimleyici İstatistikler, Birim Kök Ve Değişen Varyans Testi (%)
BTC
ETH
DOGE
XRP
LTC
Ortalama
0.2514
0.3452
0.3788
0.2459
0.2116
Std. sapma
3.961
6.774
7.554
6.975
5.521
Jarque-Bera 14392.7*[0.00] 436110.9*[0.00] 292088.2*[0.00] 116741.2*[0.00] 11744.6*[0.00]
ADF
-46.883*[0.000]
-8.11*[0.000]
-9.90*[0.000]
-9.95*[0.000]
-15.82*[0.000]
PP
-46.877*[0.000] -48.62*[0.000]
-44.31*[0.000]
-47.11*[0.000] -45.78*[0.000]
Q2(20)
80.376*[0.000]
41.22*[0.000]
214.13*[0.000] 288.76*[0.000] 151.32*[0.000]
*, %10 anlamlılık
Bulgular
AR(1)-GOGARCH-NLS modeline ait bulgular Tablo 2’de sunulmuştur1.
incelendiğinde tüm ARCH ve GARCH parametrelerinin pozitif ve istatistiki olarak anlamlı
oldukları görülmektedir.

1

İlgili tek değişkenli GARCH modelleri ile EWMA modellerine ait parametre tahmin sonuçlarına sadelik
sağlamak amacıyla burada yer verilmemiştir. Fakat bu sonuçlar yazardan talep edilmesi durumunda temin
edilebilir.
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0/
01
02
03
04

Tablo 2: Beş Değişkenli AR(1)-GO-GARCH-NLS Modeline Ait Parametre Tahmin
Sonuçları
0 matrisi
0/
01
02
03
04
-0.17877
0.53771
0.53233
0.44559
0.44382
-0.15431
0.46039
0.22866
-0.051816
-0.84218
0.76657
0.49524
-0.042510
-0.38090
0.14217
-0.56427
0.21955
-0.007031
-0.74949
0.26761
0.19543
-0.45325
0.81393
-0.30324
-0.04394
A matrisi
/

/
1
2
3
4

1

2

-0.34600
0.34058
-0.69044
0.20621
-0.10318
-0.97036
0.18875
0.19162
-0.30938
0.66417
0.49676
-0.30832
0.092119
-0.26821
-0.53794
GO-GARCH- NLS modelinin parametreleri
5 67ö /
5 67ö 1
5 67ö 2
0.2295*[0.000] 0.1273*[0.059] 0.1426*[0.000]
0.7298*[0.000] 0.8484*[0.000] 0.7791*[0.000]
0.0406
0.0243
0.078261

3

0.53486
-0.065424
0.34210
0.44219
0.79304

4

-0.03885
-0.03068
-0.84552
0.14672
-0.03596

5 67ö 3
5 67ö 4
ARCH
0.0926*[0.000] 0.1474*[0.001]
GARCH
0.8855*[0.000] 0.8402*[0.000]
Sigma2
0.021948
0.012327
ARCH +
0.95938
0.97573
0.92174
0.97805
0.98767
GARCH < 1
Log
-29300.85
likelihood
Değişen varyans testi (Standardize edilmiş hata terimlerinin karelerine uygulanan)
BTC
ETH
DOGE
XRP
LTC
Q2(20)
0.9465
0.0000**
0.0000*
0.7212
0.9958
*, %10 anlamlılık. Q2 (20) için verilen değerler olasılık değerleridir.
Volatilite kalıcılığına bakıldığında ise en yüksek volatilite kalıcılığına faktör 5’in, en düşük
volatilite kalıcılığına ise faktör 3’ün sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ljung-Box Q2 (20) testi
sonuçlarına bakıldığında ise BTC, XRP ile LTC için AR(1)-GOGARCH-NLS modelinin
değişen varyans sorununu gidermede başarılı olduğu, fakat ETH ve DOGE için ilgili modelin
değişen varyans sorununu gidermede başarılı olamadığı anlaşılmaktadır. Fakat literatürdeki
benzer çalışmalara bakıldığında bu tür analizlerde en uygun model araştırılırken diagnostik
test sonuçlarından ziyade ilgili modellerin volatilite öngörü performansı gibi asli konudaki
performanslarına odaklanıldığı görülmektedir (Örneğin bakınız: Arouri vd., 2012; Mensi,
vd.2020).
A(1)-Scalar BEKK modeline ait sonuçlar Tablo 3’te sunulmuştur. Bulgular incelendiğinde
ARCH ve GARCH parametrelerinin pozitif ve istatistiki olarak anlamlı olduğu, DOGE
dışındaki diğer tüm kripto para birimleri için de değişen varyans sorunun giderildiği
anlaşılmaktadır.
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Tablo 3: Beş Değişkenli A(1)-Scalar BEKK Modeline ait Tahmin Sonuçları
Katsayılar
Olasılık değeri
Getiri denklemi
C1_BTC1
0.260865*
0.0005
AR(1)_BTC1
0.017230
0.6616
C2_ETH2
0.270148*
0.0056
AR(1)_ETH2
0.007206
0.8973
C3_DOGE3
0.080644
0.3670
AR(1)_DOGE3
0.017931
0.6332
C4_XRP4
0.105453
0.3441
AR(1)_XRP4
0.027610
0.4909
C5_LTC5
0.168792
0.1070
AR(1)_LTC5
0.007090
0.8476
Varyans denklemi
C11_BTC1
0.708931*
0.0000
C22_ETH2
0.528528*
0.0000
C33_DOGE3
0.673810*
0.0000
C44_XRP4
0.696310*
0.0000
C55_LTC5
0.538774*
0.0000
Kovaryans denklemi
C12_BTC1, ETH2
0.760374*
0.0000
C13_BTC1, DOGE3
0.446781*
0.0000
C14_BTC1, XRP4
0.556833*
0.0000
C15_BTC1, LTC5
0.814786*
0.0000
C23_ETH2, DOGE3
0.149389*
0.0078
C24_ETH2, XRP4
0.368854*
0.0000
C25_ETH2, LTC5
0.255053*
0.0005
C34_DOGE3, XRP4
0.189941*
0.0342
C35_DOGE3, LTC5
0.084874*
0.0525
C45_XRP4, LTC5
0.012705
0.7829
Varyans denklemlerine ait ARCH ve GARCH parametreleri
ARCH
0.324041*
0.0000
GARCH
0.946038*
0.0000
Log likelihood
-28846.868
Değişen varyans testi sonuçları
Q2(20)_BTC
3.59406
0.9999809
2
Q (20)_ETH
12.4762
0.8987121
Q2(20)_DOGE
78.6193*
0.0000000
2
Q (20)_XRP
13.7572
0.8425879
Q2(20)_LTC
2.57372
0.9999989
Burada “C” ifadesi sabit terimleri, * ise %10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.
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AR(1)-DCC-FIGARCH modeline ait bulgular Tablo 4’te sunulmuştur. Bulgular
incelendiğinde GARCH parametresinin %10 anlamlılık düzeyinde her durumda pozitif ve
istatistiki olarak anlamlı değerler aldığı, uzun hafıza parametresinin (FIGARCH) yine her
durumda pozitif değerler almakla birlikte LTC dışındaki her durumda istatistiki olarak anlamlı
çıktığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle LTC dışındaki diğer tüm kripto para birimlerinin volatilite
serilerinin uzun hafıza özelliği sergilediği ifade edilebilir. ARCH parametresi ise yine her
durumda pozitif değerler almakla birlikte %10 anlamlılık düzeyinde sadece DOGE ve LTC
için istatistiki olarak anlamlı çıkmaktadır. İlgili tüm kripto para birimlerinin getiri serileri
arasındaki şartlı ortalama korelasyon değerlerine bakıldığında, en yüksek korelasyon
değerlerinin yaklaşık 0.68 ile BTC / LTC için söz konusu olduğu, onu yaklaşık 0.60 ile ETH
/ LTC’nin takip ettiği, ardından ise yaklaşık 0.58 ile BTC / ETH’nin geldiği anlaşılmaktadır.
En düşük şartlı ortalama korelasyon değerlerinin ise DOGE ile diğer kripto para birimleri
arasında söz konusu olduğu, fakat bu korelasyon değerlerinin de diğer korelasyon değerlerinin
aksine geleneksel anlamlılık düzeylerinde istatistiki olarak anlamlı olmadıkları
anlaşılmaktadır.
Değişen varyans testi sonuçları incelendiğinde ise AR(1)-GOGARCH-NLS modeli ile AR(1)Scalar BEKK modelinin aksine, AR(1)-DCC-FIGARCH modelinin ilgili tüm kripto para
birimleri için değişen varyans sorununu gidermede başarılı olduğu görülmektedir. Fakat daha
önce ifade edildiği gibi bu durum volatilite tahmini açısından en iyi modelin AR(1)-DCCFIGARCH modeli olduğu anlamına gelmemektedir. Çünkü bu konuda bir karar verebilmek
için doğrudan ilgili modellerin volatilite öngörü performanslarının karşılaştırılması
gerekmektedir. Bu amaçla gerek ilgili her bir kripto para birimi için tek tek tahmin edilen tek
değişkenli GARCH modellerinin gerekse AR(1)-GOGARCH-NLS, AR(1)-Scalar BEKK ile
AR(1)-DCC-FIGARCH modellerinden oluşan çok değişkenli GARCH modellerinin 7
Ağustos 2015 yılı ile 11 Mayıs 2021 yılı arasındaki dönem için günlük volatilite öngörüleri
BTC için Şekil 2’de, ETH için Şekil 3’te, DOGE için Şekil 4’te, XRP için Şekil 5’te, LTC
içinse Şekil 6’da sunulmuştur.
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Tablo 4: Beş Değişkenli DCC-FIGARCH
Parametreler
Katsayılar
Her bir değişken için tekil FIGARCH
BTC
Getiri denklemi
Sabit terim
0.2625*[0.0003]
AR(1)
-0.0275[0.4231]
Varyans denklemi
Sabit terim
0.8567*[0.8567]
ARCH
0.1744[0.3431]
GARCH
0.63455*[0.000]
FIGARCH
0.6117*[0.0036]
Log likelihood
-5675.222
DOGE
Getiri denklemi
Sabit terim
-0.0474[0.5565]
AR(1)
-0.0885*[0.0386]
Varyans denklemi
Sabit terim
1.2690*[0.0159]
ARCH
0.3517*[0.0137]
GARCH
0.6799*[0.0000]
FIGARCH
0.7334*[0.0000]
Log likelihood
-6337.591
LTC
Getiri denklemi
Sabit terim
0.1264[0.1871]
AR(1)
-0.0091[0.7177]
Varyans denklemi
Sabit terim
3.8718[0.3364]
ARCH
0.3713*[0.0173]
GARCH
0.4898*[0.0153]
FIGARCH
0.2191[0.1288]
Log likelihood
-6407.212

8

Modeline Ait Tahmin Sonuçları
Parametreler
Katsayılar
modeline ait tahmin sonuçları
ETH
Getiri denklemi
Sabit terim
0.2491*[0.0140]
AR(1)
-0.0492[0.2612]
Varyans denklem
Sabit terim
3.1771*[0.0011]
ARCH
0.1040[0.3635]
GARCH
0.4870*[0.0160]
FIGARCH
0.5963*[0.0174]
Log likelihood
-6580.728
XRP
Getiri denklemi
Sabit terim
-0.2092*[0.0491]
AR(1)
-0.0032[0.9404]
Varyans denklemi
Sabit terim
3.1677[0.2049]
ARCH
0.4750[0.2447]
GARCH
0.5519*[0.0694]
FIGARCH
0.6188*[0.0011]
Log likelihood
-6425.966
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DCC modeli tahmin sonuçları
Ülkeler
Korelasyon değerleri
BTC _ETH
0.5762*[0.0000]
BTC_DOGE
0.1591[0.3973]
BTC_XRP
0.3509*[0.0178]
BTC_LTC
0.6757*[0.0000]
ETH_DOGE
0.1389[0.5054]
ETH_XRP
0.4487*[0.0077]
ETH_LTC
0.5980*[0.0001]
DOGE_XRP
0.1867[0.3391]
DOGE_LTC
0.1754[0.4414]
XRP_LTC
0.4661*[0.0023]
0.0355*[0.0000]
9/ (Alfa)
0.9604*[0.0000]
91 (Beta)
Loglikelihod
-28429.727
Değişen varyans testi sonuçları
Q2 (20)_BTC
3.579[0.9999]
2
Q (20)_ETH
11.696[0.9261]
2
Q (20)_DOGE
10.9064[0.9486]
Q2 (20)_XRP
7.9531[0.9922]
2
Q (20)_LTC
3.397 [0.9999]
*, %10 anlamlılık
Şekil 2: BTC için Alternatif Modellerin Ürettiği Volatilite Değerleri
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Şekil 3: ETH için Alternatif Modellerin Ürettiği Volatilite Değerleri

Şekil 4 : DOGE için Alternatif Modellerin Ürettiği Volatilite Değerleri
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Şekil 5: XRP için Alternatif Modellerin Ürettiği Volatilite Değerleri

Şekil 6: LTC için Alternatif Modellerin Ürettiği Volatilite Değerleri
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İlgili tek ve çok değişkenli GARCH modellerinin günlük volatilite öngörü performanslarının
analizi için kullanılan MAE kriterine ait sonuçlar Tablo 5’te sunulmuştur. Bulgular
incelendiğinde Bitcoin (BTC) için en uygun modelin AR(1)-EWMA modeli, Ethereum (ETH)
ve Ripple (XRP) için en uygun modelin AR(1)-GOGARCH-NLS modeli, Dogecoin (DOGE)
için en uygun modelin AR(1)-DCC-FIGARCH modeli, Litecoin (LTC) içinse en uygun
modelin AR(1)-GARCH(1,1) modeli olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda bir volatilite
parametresine ihtiyaç duyulan çeşitli finansal analizlerde ilgili kripto para birimleri için bu
çalışmada belirtilen modeller tarafından sunulan volatilite değerlerinin kullanılmasının daha
etkin sonuçların elde edilebilmesi açısından önemli olabileceği ifade edilebilir.
Tablo 5: MAE Kriterine Dayalı Volatilite Öngörü Performanslarının Analizi
GARCH modelleri
BTC
ETH
DOGE
XRP
LTC
Kriter: MAE
GARCH
19,58
53,57
81,11
71,44
37,32
EWMA
18,69
53,68
74,16
66,37
37,97
IGARCH
18,78
53,66
73,31
71,93
37,52
DCC-FIGARCH
19,82
55,67
72,55
67,11
37,37
GOGARCH-NLS
19,43
53,09
72,68
64,69
38,16
SBEKK-GARCH
21,42
57,61
76,57
70,98
42,98
SONUÇ
Kripto para piyasaları son yıllarda yatırımcılar tarafından oldukça ilgi görmektedir. Fakat bu
tür yatırımların risk düzeylerinin oldukça yüksek olduğu ifade edilebilir. Bu nedenle bu
alana dönük etkin yatırım kararlarının verilebilmesi için portföy yönetimi, piyasa riski analizi
ve hedging işlemleri gibi çeşitli finansal analizlerden yararlanılması gerekmektedir. Bu tür
analizlerden beklenen sonuçların elde edilebilmesi içinse doğru tahmin edilmiş bir volatilite
parametresine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada Bitcoin (BTC), Ethereum
(ETH), Dogecoin (DOGE), Ripple (XRP) ve Litecoin’den (LTC) oluşan beş önemli kripto
para birimi dikkate alınarak tek ve çok değişkenli GARCH modellerinin ilgili kripto para
birimlerinin volatilite değerlerini öngörme performansları 7 Ağustos 2015 ile 11 Mayıs 2021
dönemi için incelenmiştir. Çalışmadaki analizlerde çok değişkenli GARCH modelleri olarak
AR(1)-GOGARCH-NLS, AR(1)-DCC-FIGARCH ile AR(1)-Scalar BEKK GARCH
modelleri, tek değişkenli GARCH modeli olarak ise AR(1)-GARCH (1,1), AR(1)IGARCH(1,1) ve AR(1)-EWMA modelleri kullanılmıştır. Modellerin volatilite öngörü
performanslarının analizinde ise MSE kriterinden yararlanılmıştır. Çalışma bulguları Bitcoin
(BTC) için en uygun modelin AR(1)-EWMA modeli, Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) için
en uygun modelin AR(1)-GOGARCH-NLS modeli, Dogecoin (DOGE) için AR(1)-DCCFIGARCH modeli, Litecoin (LTC) içinse AR(1)-GARCH(1,1) modeli olduğu sonucuna işaret
etmektedir.
Fakat bu çalışma kapsamında sunulan bulgular sadece Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH),
Dogecoin (DOGE), Ripple (XRP) ve Litecoin’i (LTC) kapsamaktadır. Bu nedenle bu alana
dönük yapılabilecek daha sonraki çalışmalarda NFT’ler, Defi coin’ler, Metaverse coin’ler
veya Web 3.0 coin’leri gibi diğer kripto para birimlerinin de dikkate alınabileceği ve /veya
alternatif performans ölçütlerine dayalı analizlerin yapılabileceği düşünülmektedir.
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STOKASTİK FİNANSAL MODELLER İLE EURO-TL KAYNAKLI FİNANSAL
RİSKİN ANALİZİ
Doç. Dr. Önder BÜBERKÖKÜ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erciş İşletme Fakültesi, Finans Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-7140-557X
ÖZET
Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için önemli göstergelerden biri olan Euro-TL kurunun
finansal risk düzeyi analiz edilmiştir. Analizlerde temel model olarak Student t dağılım
varsayımına dayalı asimetrik stokastik volatilite modelinden yararlanılmıştır. Asimetrik
stokastik volatilite modelinin tahmininde Bayesyen yaklaşımına dayalı MCMC algoritması
kullanılmıştır. Çalışmada karşılaştırma amacıyla geleneksel GARCH ve GJR-GARCH
modellerine dayalı analizlere de yer verilmiştir. Bulgular MCMC algoritmasına dayalı ASV
modelinin Euro-TL kuruna etkin bir şekilde uygulanabileceğini göstermektedir. Ayrıca ASV
modeli kapsamında elde edilen bulgular Euro-TL kuru için volatilite kalıcılığının yüksek
olduğu ve asimetrik tepkinin de geçerli olduğu sonucuna işaret etmektedir. Bu durumun yanı
sıra ASV modeli Euro-TL kuru için normal piyasa koşullarında %99 güven düzeyinde ES
(Expected Shortfall, ES) yaklaşımına göre hesaplanan aşağı yönlü piyasa riskinin -%1.729
olduğunu göstermektedir. GARCH ve GJR-GARCH modelleri ise daha yüksek bir piyasa
riskine işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Stokastik finans, Döviz kuru, Finansal risk
ANALYSIS OF THE FINANCIAL RISK LEVEL OF THE EURO-TURKISH LIRA
EXCHANGE RATE
Abstract
In this study, we analyse the financial risk level of the Euro-Turkish Lira exchange rate. We
use an asymmetric stochastic volatility model (ASV) based on the Student’s t distribution
assumption and apply the MCMC algorithm based on a Bayesian approach to estimate the
parameters of the ASV model. Additionally, we include analyses based on the traditional
GARCH and GJR-GARCH models for comparison purposes. The findings show that we can
apply the ASV model based on the MCMC algorithm to the Euro-Turkish Lira exchange rate.
Further, the findings of the ASV model indicate that volatility persistence is high for the
Euro-Turkish Lira exchange rate and that the asymmetric characteristics of volatility are also
valid. Moreover, whereas the results of the ASV model reveal that the downside market risk
calculated under the ES approach is -1.729% at a confidence level of 99% for the EuroTurkish Lira exchange rate under normal market conditions, the traditional GARCH and GJRGARCH models indicate higher market risk.
Keywords: Stochastic finance, Exchange rate, Financial risk
.
1.GİRİŞ
Son dönemlerde gerek merkez bankasının para politikası uygulamaları gerekse uygulamaya
konulan yeni ekonomi programı sonrasında Türk döviz piyasalarında önemli fiyat hareketleri
yaşanmıştır. Bu durum da Türkiye ekonomisi içinde hem makro ekonomik hem de makro
finansal denge açısından önemli yeri olan Euro-TL kurunun finansal risk yapısının gelişmiş
modeller ile incelenmesinin önemini artırmıştır.

15

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Bu nedenle bu çalışmada Student t dağılım varsayımı altında asimetrik stokastik volatilite
modeli ile Euro-TL kurunun hem volatilite dinamikleri incelenmiş hem de Euro-TL kuru
kaynaklı piyasa riski analiz edilmiştir. Böylece hem Euro-TL ile dış ticaret işlemleri yapan
şirketlerin hem de Euro-TL kurunda kısa veya uzun pozisyon taşıyan bireysel veya kurumsal
yatırımcıların karşılaşabilecekleri finansal riskleri daha iyi ölçüp yönetebilmelerine katkı
sağlanması amaçlanmıştır.
Çalışmanın literatüre temel katkısı ise Türkiye ekonomisi için önemli göstergelerden biri olan
Euro-TL kuru kaynaklı finansal risklerin asimetrik stokastik volatilite modeli ile
incelenmesidir. Çünkü bilindiği gibi ulusal yazında henüz stokastik finansal modelleri içeren
oldukça kısıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Ayrıca bu çalışmadaki analizlere bazı standart
GARCH modelleri de eklenerek stokastik volatilite modelleri ile geleneksel GARCH
modelleri tarafından sunulan bulguların karşılaştırılmasına dönük
bulgulara da yer
verilmiştir.
2.VERİ VE METODOLOJİ
2.1. Veri
Çalışma günlük verilerden oluşmakta ve 19 Mayıs 2010 yılı ile 29 Eylül 2017 yılı arasındaki
dönemini kapsamaktadır. Çalışmanın başlangıç tarihi geçmiş dönemlerden farklı bir dönem
olması nedeniyle TCMB’nin geleneksel olmayan para politikası uygulamalarına geçtiği tarih
dikkate alınarak belirlenmiştir (Örneğin bakınız: Küçük vd. s.8, 2013). Euro-TL’ye ilişkin
veriler TCMB elektronik veri dağıtım sisteminden temin edilmiştir.
2.2. Metodoloji
Bu çalışmadaki analizlerde öncelikle Omori vd. (2007) tarafından geliştirilen Student t
dağılım varsayımına dayalı ASV modelinden yararlanılmıştır. ASV modelinin parametreleri
tahmin edilirken Bayesyen yaklaşımına dayalı MCMC algoritmasından yararlanılmış ve ilgili
literatürün geneli ile uyumlu olacak şekilde başlangıç değerleri ile dağılım varsayımları
Nakajima ve Omori (2009), Nakajima (2008) ile Omori vd.’nın (2007) çalışmalarındaki gibi
belirlenmiştir.
Çalışmada daha sonra karşılaştırma amacıyla Student t dağılım varsayımı altında Bollerslev
(1986) tarafından geliştirilen standart GARCH modeli ile Zakoian (1994) ile Glosten,
Jaganathan ve Runkle (1993) tarafından geliştirilen GJR-GARCH modellerine dayalı
analizlere de yer verilmiştir. Tüm analizler Euro-TL kurunun logaritmik getiri serileri dikkate
alınarak yapılmıştır.
Çalışmada öncelikle ilgili tüm modellerin parametreleri tahmin edilerek yorumlanmış, daha
sonra ise bu model parametreleri kapsamında elde edilen aşağı yönlü piyasa riski değerleri
hesaplanmıştır. Literatürde piyasa riski ölçümünde geleneksel VaR (Value-at-risk)
modellerine nazaran ES (Expected Shortfall, ES) yönteminin daha etkin bir risk ölçütü
sunduğunu ifade eden çalışmaların bulunması nedeniyle bu çalışmada da Euro-TL kurunun
piyasa riskinin ölçümünde ES yönteminden yararlanılmıştır.
3. BULGULAR
3.1. Temel bulgular
Çalışma kapsamında Euro-TL’nin logaritmik getiri serisine uygulanan birim kök ve değişen
varyans testi sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur.
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Tablo 1. Birim kök ve değişen varyans testi sonuçları
Euro-TL
ADF
-40.0495*[0.0000]
PP
-40.0839*[0.0000]
Jarque Bera
1140.148*[0.0000]
Q2(8)
110.80*[0.0000]
ARCH (12)
7.6004*[0.0000]
*, %10 anlamlılık
Bulgular logaritmik getiri serilerinin düzey değerlerinde durağan olduğu, fakat değişen
varyans sorunu içerdiği ve standart normal dağılıma uymadığı sonucuna işaret etmektedir. Bu
nedenle çalışmadaki modeller Student t dağılım varsayımı altında tahmin edilmiştir.
3.2. ASV modeline ait bulgular
ASV modeline ait parametre tahmin sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. MCMC
algoritmasının etkinliğinin analizine ilişkin sırasıyla otokorelasyon fonksiyonu, örneklem
patikası ve parametre yoğunluk dağılımlarını (posterior densities) ise Şekil 1’de yer
almaktadır. Şekil 1 incelendiğinde MCMC algoritmasının etkin örneklem değerleri
üretebildiği anlaşılmaktadır.
Şekil 1. MCMC Algoritmasının Etkinlik Göstergeleri ( Euro-TL)

Tablo 2 incelendiğinde ASV modeline ait parametrelerin tamamının istatistiki olarak anlamlı
oldukları görülmektedir. : = 0.9145 çıkması durağanlık koşulunun (: @ 1 ) sağlandığı, A =
0.3078 çıkması ise asimetrik tepkinin bulunduğu anlamına gelmektedir.
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Tablo 2. Euro-TL İçin ASV Modeline Ait Tahmin Sonuçları
Ortalama
Std.
Etkinsizlik
Parametreler (posterior
%95 alt sınır %95 üst sınır
Sapma
faktörü
mean )
0.9145
0.0244
0.8600
0.9571
236.71
:
0.3307
0.0647
0.2181
0.4923
363.33
E
0.3078
0.0742
0.1614
0.4530
123.87
A
-10.443
0.1057
-10.644
-10.228
25.51
F
20.4236
5.1767
12.2129
32.3816
228.16
'
İncelenen dönem için ASV modelinin ürettiği logaritmik stokastik volatilite değerleri ilgili
döviz kurunun logaritmik getiri serileri ile birlikte Şekil 2’de sunulmuştur.
Şekil 3. Logaritmik Getiri Ve Logaritmik Stokastik Volatilite (Euro-TL)

3.3. GARCH Modellerine Ait Bulgular
Geleneksel GARCH modellerine ait bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.
Bulgular
incelendiğinde ARCH ve GARCH parametrelerinin her durumda pozitif ve istatistiki olarak
anlamlı değerler aldıkları, her iki model için de kovaryans durağanlık koşulunun sağlandığı
ve değişen varyans sorununun giderildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca GJR-GARCH modeline ait
asimetri parametresinin negatif ve istatistiki olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bu bulgu
da Euro-TL kuru için asimetrik tepkinin geçerli olduğu anlamına gelmektedir.
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Tablo 3. AR(0)-GARCH(1,1) ile AR(0)-GJR-GARCH(1,1) Modellerine Ait Sonuçlar
GARCH modeli
GJR-GARCH modeli
Getiri denklemi
Sabit terim
0.00025*[0.0544]
0.00035*[0.0085]
Varyans denklemi
Sabit terim*106
3.8293[0.1540]
0.9598[0.2238]
ARCH parametresi
0.1286*[0.0342]
0.0799*[0.0301]
GARCH parametresi
0.7902*[0.0000]
0.9332*[0.0000]
Asimetri parametresi
-0.0719*[0.0053]
Student t dağ. serbestlik
5.555787*[0.0000]
5.923420*[0.0000]
derecesi
Kovaryans durağanlık
0.91879
0.977295
koşulu
Değişen varyans testi
sonuçları
Q2(20)
14.589[0.6899]
25.2496[0.1181]
ARCH (2)
0.1269[0.8808]
1.3033[0.2719]
ARCH (5)
0.3205[0.9009]
1.1798[0.3166]
ARCH (10)
0.7053[0.7202]
1.1870[0.3947]
*,%10 anlamlılık
İlgili GARCH modellerinin Tablo 3’te sunulan tahmin sonuçlarına bağlı olarak ürettikleri
volatilite değerleri Şekil 3 ve 4’te sunulmuştur. İncelenen dönem için Euro-TL kurunun
volatilite değerlerine bakıldığında her iki GARCH modelinin de ASV modeli ile ana eğilim
olarak benzer bir volatilite serisi tahmininde bulundukları anlaşılmaktadır.
Şekil 3: GARCH Modeline Ait Volatilite Serileri
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Şekil 4: GJR-GARCH Modeline Ait Volatilite Serileri

3.3. Alternatif Modellere Dayalı Piyasa Riski Analizi
Euro-TL için ilgili üç alternatif modele dayalı olarak hesaplan piyasa riski oranlarına
bakıldığında (Tablo 4) ASV-ES sonuçlarına göre aşağı yönlü piyasa riskinden
kaynaklanabilecek bir gün sonraki maksimum kayıp oranının %1.729 olabileceği
anlaşılmaktadır. Analizler %95 güven düzeyleri dikkate alınarak yapıldığında ise ASV-ES
değerinin -%1.193 olduğu anlaşılmaktadır. Standart GARCH modellerine ait sonuçlara
bakıldığında ise %99 güven düzeyinde Euro-TL kuru için aşağı yönlü piyasa riskinden
kaynaklanabilecek bir gün sonraki maksimum kayıp oranının GARCH modeli için -%2.202,
GJR-GARCH modeli içinse -%2.432 olabileceği anlaşılmaktadır. Analizler %95 güven
düzeyleri dikkate alınarak yapıldığında ise piyasa riski oranının GARCH modeli için %1.429, GJR-GARCH modeli içinse -%1.382 olabileceği görülmektedir. Bu bulgular da her
durumda geleneksel GARCH modellerinin Euro-TL kaynaklı piyasa riskini ASV modeline
göre daha yüksek ölçtüğü anlamına gelmektedir.
Tablo 4. Euro-TL için Piyasa Riski Analiz Sonuçları
Risk ölçüm yöntemi
Güven düzeyleri
ASV modeli
%99
%95
ASV-ES
-%1.729
-%1.193
GARCH modeli
GARCH-ES
-%2.202
-%1.429
GJR-GARCH modeli
GARCH-ES
-%2.432
-%1.382
4. SONUÇ
Bu çalışmada Euro-TL kurunun finansal risk düzeyi analiz edilmiştir. Bu amaçla Student t
dağılım varsayımına dayalı asimetrik stokastik volatilite modelinden yararlanılmıştır.
Asimetrik stokastik volatilite modelinin tahmininde Bayesyen yaklaşımına dayalı MCMC
algoritması kullanılmıştır. Çalışmada karşılaştırma amacıyla geleneksel GARCH ve GJRGARCH modellerine dayalı analizlere de yer verilmiştir. Bulgular MCMC algoritmasına
dayalı ASV modelinin Euro-TL kuruna etkin bir şekilde uygulanabileceğini göstermektedir.
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Ayrıca ASV modeli kapsamında elde edilen bulgular Euro-TL kuru için volatilite kalıcılığının
yüksek olduğu ve asimetrik tepkinin de geçerli olduğu sonucuna işaret etmektedir. Bu
durumun yanı sıra ASV modeli Euro-TL kuru için normal piyasa koşullarında %99 güven
düzeyinde ES yaklaşımına göre hesaplanan aşağı yönlü piyasa riskinin -%1.729 olduğunu
göstermektedir. GARCH ve GJR-GARCH modelleri ise daha yüksek bir piyasa riskine işaret
etmektedir.
Çalışma bulgularının hem Euro-TL ile dış ticaret işlemleri yapan şirketlerin hem de Euro-TL
kurunda kısa veya uzun pozisyon taşıyan bireysel veya kurumsal yatırımcıların
karşılaşabilecekleri finansal riskleri daha iyi ölçüp yönetebilmelerine katkı sağlayabileceği
ifade edilebilir.
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MESLEKİ ETİK İLKELERİN FİNANSAL RAPORLAMA KALİTESİ ÜZERİNE
ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Kadir GÖKOĞLAN
Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Sosyal Bilimler MYO
ORCID: 0000-0001-6397-8477
Özet
Muhasebe mesleğinin gelişimi ve yönetimini sağlayan pek çok sayıda düzenleyici kurumun
mevcut olmasına rağmen, hala bilgi kullanıcılarına sunulan finansal raporların ve finansal
tabloların gerçeğe uygunluğu ve güvenilirliği konusunda endişe duyulmaktadır. Bu kapsamda
mesleki etik uygulamalarının finansal raporlama kalitesi üzerine etkisinin olup olmadığını
belirlemek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma Diyarbakır İlinde faaliyet
gösteren muhasebe meslek mensupları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma verilerinin elde
edilmesi amacıyla muhasebe meslek mensuplarına yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır.
Araştırmada 249 muhasebe meslek mensubunun verileri dikkate alınmıştır. Çalışma iki
kısımdan meydana gelmektedir. İlk kısımda araştırmaya katılan muhasebe meslek
mensuplarının demografik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla frekans analizleri yapılmıştır.
Çalışmanın ikinci kısmında ise araştırma hipotezlerinin testi için birçok değişkenli (çoklu)
doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve gerekli özen ve
mesleğe uygun davranış kriterleri ile finansal raporlama kalitesi arasında istatistiksel olarak
anlamlı ve önemli bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla finansal raporlama
yapılırken mesleki etik ilkeleri dikkate alınarak yapılmasının önemi büyüktür. Özellikle
muhasebe meslek mensuplarının etik ilkelere bağlılığın korunmasını ve teşviki önem arz
etmektedir. Dolayısıyla finansal raporlama kalitesinin arttırılması için mesleki etik kurallara
uyum ve bağlılık önemlidir. Aksi durumda finansal raporlama sonuçlarının bilgi kullanıcılar
tarafından gerçeğe uygunluğu, güvenilirliği ve şeffaflığı konularında endişe duymalarına
neden olacaktır. Ayrıca muhasebe meslek mensuplarının mesleki yargılarını önyargılı veya
usulsüzce etkileyen ilişkilerden kesinlikle kaçınılması gerekmektedir. Bu çalışma sonuçları
doğrultusunda muhasebe meslek mensuplarının finansal raporlama kalitesini arttırmada
meslek etik kurallara bağlılığın ve uygulanabilirliğin arttırılması için öncelikle mesleğe
yönelik kurum ve kuruluşlar daha sonra üniversitelerin meslek etiğine yönelik farkındalık
çalışmalarının arttırılması önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dürüstlük, Tarafsızlık, Mesleki Yeterlilik ve Gerekli Özen, Gizlilik,
Mesleğe Uygun Davranış, Finansal Raporlama Kalitesi
IMPACT OF PROFESSIONAL ETHICAL PRINCIPLES ON FINANCIAL
REPORTING QUALITY: A RESEARCH ON ACCOUNTING PROFESSIONALS
Abstract
Although there are many regulatory bodies that enable the development and management of
the accounting profession, there is still concern about the fairness and reliability of the
financial reports and financial statements presented to information users. In this context, this
study was carried out to determine whether professional ethics practices have an impact on
the quality of financial reporting. The study was carried out on accounting professionals
operating in Diyarbakir Province. In order to obtain the study data, face-to-face surveys were
carried out on accounting professionals.
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In the study, data of 249 accounting professionals were taken into account. The study consists
of two parts. In the first part, frequency analyses were performed to determine the
demographic characteristics of the accounting professionals who participated in the research.
In the second part of the study, many variable (multiple) linear regression analyses were
performed for the test of research hypotheses.
As a result of the analyses, a statistically significant and important relationship between
honesty, impartiality, professional competence and necessary care and occupational behavior
criteria and the quality of financial reporting was determined. Therefore, it is important to do
it taking into account the principles of professional ethics when financial reporting is carried
out. In particular, it is important to maintain and encourage the adherence of accounting
professionals to ethical principles. Therefore, compliance and adherence to professional
ethical rules is important to improve the quality of financial reporting. Otherwise, financial
reporting results will cause users to worry about their fairness, reliability and transparency. In
addition, relationships that bias or irregularly affect the professional judgments of accounting
professionals should be avoided. In line with the results of this study, it is important to
increase the awareness studies of institutions and organizations for the profession and then to
the professional ethics of universities in order to increase the adherence and applicability of
professional ethics in improving the quality of financial reporting of accounting professionals.
Keywords: Integrity, Objectivity, Professional Competence and Due Care, Confidentiality,
Professional Behaviour, Financial Reporting Quality
1. GİRİŞ
Finansal raporların veya finansal tabloların geniş amacı, bir raporlama firmasının kaynakları
ve performansı hakkında ekonomik tahmin ve bilgi iletmektir (Agwor ve Okafor (2018). Bu
bilgiler, kullanıcılara firmaya kaynak sağlama konusunda iyi niyetli yatırım, kredi ve finansal
kararlar almalarında yardımcı olmayı amaçlamaktadır (Arowoshegbe, Uniamikogbo ve Atu,
2017). Bu nedenle, finansal tabloların hazırlayıcılarının ve denetçilerinin, raporları paydaşlar
tarafından doğru olarak alındığı için kaliteli bir çalışma yaptıkları algılanmaktadır. Bu
nedenle, firmaların yatırımcıların ve diğer finansal bilgi kullanıcılarının karar vermelerine
yardımcı olacak yüksek kaliteli finansal bilgiler sağlamaları zorunlu hale gelmektedir (IASB,
2008).
Finansal raporlamanın kalitesi, finansal raporların ilgisi, sadık temsili, anlaşılabilirliği,
karşılaştırılabilirliği ve güncelliği gibi özellikleri açısından ölçülebilir (Beest vd., 2009).
Geçmiş çalışmalar, finansal raporları hazırlayanlar görevleriyle ilgili olarak yüksek etik
standartları onayladığında bu niteliklerin finansal tablolarda bulunduğunu belirtmiştir.
Etik muhasebe uygulamaları, küresel ve yerel olarak muhasebe kuruluşları ve kurumları
tarafından yayınlanan çeşitli etik standartlara tabidir. Küresel olarak, Uluslararası
Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) profesyonel muhasebeci için dürüstlük, objektiflik,
mesleki yeterlilik ve gerekli özen, gizlilik ve mesleki davranışı içeren etik kurallarını
belirlemektedir. Bu etik kuralları hem kamu uygulamalarında profesyonel muhasebecilere
hem de iş dünyasındaki profesyonel muhasebecilere uygulanabilir (IFAC, 2005).
Muhasebeci profesyonellerinin, finansal tabloların güvenilirliği ve güvenilirliği için kamu
güvencesini ve güvenini geliştirmek ve teşvik etmek için finansal raporlamada belirli ilkelere
ve etiklere bağlı kalması beklenmektedir (Kalshoven ve ark., 2011). Geçmişte, muhasebedeki
etik konular, kazanç yönetimi, yaratıcı muhasebe, rüşvet, yönetici tazminatı, geri tepmeler,
lobicilik, denetçilerin bağımsızlığı ve denetim kalitesi gibi yükselen eğilimlere
dönüşmektedir. Bu, daha kısıtlayıcı etik kodların uygulanmasına olan talebin artmasına neden
olmuştur.
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Bir muhasebe meslek mensubu sorumluluklarını yerine getirirken durum tespiti yapmaması
güvenilirliğini geçersiz kılabilir. Dahası, dürüstlük eksikliği bir muhasebeci profesyonelin
güvenilirliğini gölgeleyecektir.
Gelişmiş ekonomilerde, işyerinde etik uygulamalar konusu, görevlerini etkin bir şekilde
yerine getirmek için herkes için bir kurala uymak zorundadır. Bir muhasebeci olarak, etik
olarak sağlam olmak gerekir. Cowton (2009), ahlakın, profesyonel yaşamının günlük bir
özelliği olması gerektiğini ve sadece büyük yanlışları önlemek için değil, aynı zamanda
profesyonel organların etik davranışlarını teşvik etmek için de olduğunu belirtmiştir.
Gelişen ekonomilerde, etik uyum hala devam etmektedir, bu da etik uyumun başarıya
ulaşmadığı anlamına gelmektedir. Bu, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu
Komitesi'nin (IASB) tüm ülkeleri finansal tablolardaki doğruluk, gerçeğe uygunluk,
karşılaştırılabilirlik, zaman çizelgesi, doğrulanabilirlik ve anlaşılabilirlik derecesinde artışa
yol açacak standartlar belirlemeye görevlendirmiş olmasına rağmen, kültüre veya duygulara
bağlanabilir. Bu standartlar, sonunda kaliteli finansal tablolar üretmek için yüksek kalite
standartlarının olumsına yardımcı olacaktır (Kythreotis, 2014).
2. LİTERATÜR TARAMASI
Bu bölümde finansal raporlama kalitesi ve etik ilklere açısından literatür taraması
gerçekleştirecektir.
2.1. Finansal Raporlama Kalitesi (FRK)
Finansal raporlama kalitesi(FRK) geniş bir yapıdır. Choi ve Pae’ye (2011) göre finansal
raporlamanın temel amacı, karar verme amaçları için faydalı bilgiler sağlamaktır. FRK,
raporlama süreci tarafından iletilen bilgilerin doğruluğu olarak tanımlanmıştır. Jonas ve
Blanchet ( 2000 ) finansal raporlama sadece nihai bir çıktı değildir; bu sürecin kalitesi,
şirketin işlemlerinin açıklanması, muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanmasına ilişkin
bilgiler ve yapılan yargılara ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere her bir bölüme bağlıdır. Bu
süreç, vergiler, temettüler ve dış sermaye sağlayıcılarının bilgi ihtiyaçlarıyla ilgili diğer
faktörlerle ilgili faktörlerden etkilenebilir (Ball ve Shivakumar, 2005 ; Burgstahler ve
diğerleri, 2006 ). FRK, şirketlerin yatırım, kredi vb. konularda sağlam temellere dayalı
kararlar alabilmek için piyasa katılımcılarının tam olarak bilgilendirilmesini sağlamak
amacıyla raporladıkları bilgilerin kapsamını ve kalitesini gönüllü olarak genişletmelerini
gerektirir. Bu yüksek kaliteli bilgi daha fazla şeffaflığı kolaylaştırır.
Agwor ve Okafor’a (2018) göre, kurumsal raporun temel hedefleri, bu tür bilgiler üzerinde
hakları olanlar için yararlı olan raporlama tüzel kişiliğinin performansı hakkında ekonomik
ölçümleri ve bilgileri iletmektir. Nzotta (2008), finansal raporların kullanıcılara kuruluşun
geçmiş ve şimdiki performansını ve hissedarların servetini en üst düzeye çıkarma yeteneğini
değerlendirmede yardımcı olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, kuruluşun zaman içinde yaratılan
değerin değer ve nesnel değerlendirmesini oluşturma yeteneğini değerlendirir. Finansal
raporlar, bir kuruluşun elindeki kaynaklar hakkında bilgi sağlayan finansal bilgileri
vurgulamaktadır (Ogoun ve Ephibayerin, 2020). Ayrıca, finansal raporlamanın birincil amacı,
ekonomik karar verme için yararlı olan başta finansal olmak üzere iktisadi kuruluşlarla ilgili
yüksek kaliteli finansal raporlama bilgileri sunmaktır (IASB, 2008). Belkaoui (2002), finansal
raporların niteliklerinin ihtiyaca uygunluk, güvenilirlik, anlaşılırlık, nesnellik, bütünlük,
karşılaştırılabilirlik ve zaman çizelgesini kapsadığını belirtmiştir. Ancak, finansal raporlama
kalitesini değerlendirmek için önceki çalışmalarda en yaygın olarak kullanılan tahakkuk
modelleri, değer-alaka modelleri, yıllık rapordaki belirli maddelere odaklanan araştırmalar ve
finansal tabloların nitel özelliklerini operasyonel hale getirmek için yöntemler gerektirir.
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Finansal raporlamanın değerlendirilmesine ilişkin önde gelen otoritelere göre (FASB, SEC
vs.), gereken temel özellikler uygunluk, güvenilirlik, şeffaflık ve açıklıktır (Jonas ve
Blanchet, 2000 ; Lu vd., 2011 ). Yüksek kaliteli muhasebe bilgisinin, bilgi asimetrisini
önlemenin değerli bir yolu olduğu iddia edilmiştir (Chen vd., 2011 ). FRK farklı alanlarda
incelenmiştir ve birçok yazar, bilgi riskinin azaltılmasına ve likiditenin artırılmasına katkıda
bulunarak finansal açıdan olumlu etkileri gibi avantajlarına atıfta bulunmuştur (Lambert
vd., 2007 ). FRK için evrensel olarak kabul edilmiş bir ölçü yoktur (Dechow vd., 2010) ayrıca
Choi ve Pae ( 2011 ) ve Garrett vd., ( 2012 ), tahakkuk kalitesi, muhasebe ihtiyatlılığı, yanlış
beyan olasılığı, iç kontrolde önemli zayıflık olasılığı veya denetim ücretleri gibi çeşitli
alternatif önlemler kullanmıştır.
2.2. FRK ve Etik İlkeler
Muhasebe etiği, muhasebe mesleği için geçerli olduğu gibi ahlaki değerleri ve yargıları da
incelemeyi amaçlayan uygulamalı etik bir daldır. Etik, iş, meslek vb. etik kaygılara
profesyonel bir yaklaşım, her bir mesleki veya organizasyon biriminin etik gereksinimlerin
zorluklarıyla nasıl başa çıktığına odaklanmaktadır. Her mesleki veya organizasyon birimi, en
iyi uygulamaların etik/mesleki kurallarını sağlama kavramını benimsemeye istekli olmalıdır.
İş ile ilgili olduğu için etik temel olarak neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmek ve
işyerinde doğru olanı yapmakla ilgilidir. Bu nedenle, ahlaki olarak neyin doğru neyin yanlış
olduğuna dair karar için bireyler ve kuruluşlar için operasyonel prosedürler görevi gören
değerler, ilkeler ve politikalardır (Nwanyawu, 2018). Etik iş bağlılığı için gereklidir ve
finansal raporlama kalitesi üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. Daha yüksek bir iş ahlakı
seviyesine bağlı firmalar, daha düşük iş ahlakı seviyesine sahip olanlardan daha iyi finansal
raporlama kalitesi göstermektedir. Ayrıca, yüksek düzeyde etik ilkelere uyum gösteren
şirketlerde tahakkuklar ve gelecekteki işletme nakit akışlarında düzenli bir yansıma gösterdiği
belirtilmiştir (Choi ve Pae, 2011).
Muhasebe etiğinin, hile vakalarının azaltılmasında, yolsuzlukta, hırsızlıkta ve fonun çalışan
tarafından kötü yönetilmesinde yapıcı bir etkisi olduğu da görülebilir. Abdol-mohammadi ve
Reinstein (2012), etik eğitimin profesyonel muhasebecilerin tutum ve davranışlarını
etkilemesine rağmen, etik eğitimin Enron benzeri dolandırıcılığı denetleme potansiyeline
sahip olduğunu belitmiştir. Arowoshegbe vd., (2017) çalışmalarında etiğin denetim kalitesi
üzerindeki etkisini ortaya çıkarmıştır. Muhasebe etiğinin denetim kalitesi ile olumlu ve
önemli bir ilişkisi olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmaları ayrıca muhasebe etiğinin denetçinin
uzmanlığını geliştirmede hayati bir rol oynadığını göstermiştir. Bu nedenle, muhasebe etiğini
hem standart ayarlayıcılar hem de kuruluşlar, meslek kuruluşları ve üçüncül kurumlar gibi
diğer paydaşlar tarafından düzenlemeye ve sıkı bir şekilde uygulamaya ihtiyaç olduğunu
belirtmiştir. Aguolu (2006), etiğin, bir bireyin veya bir grup bireyin veya bir topluluğun
birbirleriyle olan ilişkilerinde veya iş veya diğer sosyal bağlantıları olabilecek diğer kişilerle
ilgili eylemlerini düzenleyen kurallar, ilkeler, özellikler ve kişisel davranış ahlakları ve yazılı
olmayan düzenlemelerden oluşan bir organ olduğunu belirtmiştir.
Doğal haklar içinde, muhasebenin işleyişi için kritik olan doğruluk hakkıdır (Zeghal ve
Mhedhbi, 2016). Finansal tablo kullanıcıları, alternatif yatırım stratejileri için karar
vermelerini kolaylaştıracak doğru ve doğru finansal bilgilere erişme hakkına sahip olmakla
yükümlüdür. Bu hak, profesyonel muhasebeciler ve raporlama kuruluşu için adil ve doğru
finansal tablolar sağlamak ve yayınlamak için ahlaki bir yükümlülük sağlamaktadır
(Neidermeyer vd., 2012).
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Diğer taraftan, sözleşme ve yasal haklar bir muhasebeci-işveren veya müşteri ilişkisi için
hayati öneme sahiptir. Sözleşme ilişkileri ile işverenler ve müşteriler, yetkin ve profesyonel
muhasebecilerin finansal raporlama hizmetleri için talep etme sözleşme haklarına sahiptir.
Buna bağlı olarak, muhasebeciler yasal olarak görevlerini yeteneklerine göre ve mesleki
kısıtlamaları dâhilinde en iyi şekilde yürütmekle yükümlüdürler. Bu nedenle muhasebeci,
görevlerini yerine getirmek ve paydaşlara kaliteli finansal raporlar sunmak için gerekli
bağımsızlığa, uzmanlığa ve bütünlüğe sahip olduklarından emin olmalıdır (Copeland, 2015).
Gras Gil vd., (2012), muhasebecilerin tarafsızlığı ve İspanyol bankacılık endüstrisinde
finansal raporlamanın genişletilmesi üzerine bir çalışma gerçekleştirmiştir. Çalışmanın amacı,
bir firmanın muhasebecilerinin tarafsızlığı ile finansal raporlamasının kalitesi arasındaki
bağlantıyı değerlendirmektir. Araştırma sonucunda, daha objektif muhasebeci ve denetçiye
sahip bankaların yüksek kaliteli finansal raporlama sağladığı belirtilmiştir. İç denetçilerin iç
finansal raporların incelenmesine kapsamlı bir katılımı, kaliteli finansal raporlamayı artırdığı
belirlenmiştir. Yosep (2016), muhasebecinin tarafsızlığının Hindistan kamuya açık ticari
bankalarda finansal raporun kalitesi üzerindeki etkisini araştırmıştır. Çalışma sonucunca
Hindistan’da muhasebe ve iç denetim iç uygulamasında objektifliğin öneminin altını çizdiğini
gözlemlenmiştir. Standartlar, muhasebecilerin ve iç denetçilerin çalışmalarını yürütürken
objektif olmaları gerektiğini göstermektedir.
Eginiwin ve Dike (2014), bazı örneklenmiş Nijeryalı petrol üretim ve arama şirketleri
arasında muhasebe etiği finansal raporlama kalitesinin etkisini araştırmıştır. Araştırma,
bağımsızlık, dürüstlük, nesnellik, hesap verebilirlik ve yetkinlik ve hesap verebilirlik
gerektiren araştırmada yer alan bazı önemli muhasebe etiği değişkenlerini belerilemiştir.
Ogbonna ve Ebimobowei (2012), Etik Muhasebe Standartlarının Nijerya Bankalarının
Finansal Raporları üzerindeki etkisini araştırdığı çalışma sonucunda, etik muhasebe
standartlarının Nijerya bankalarının finansal raporlarıyla kapsamlı bir şekilde bağlantılı
olduğunu göstermiştir. Mabil (2019), çalışmasının amacı, muhasebe etiğinin Güney
Sudan'daki finansal raporlama kalitesine etkilerini araştırmaktır. Çalışma, ticari bankaların
yönetiminin muhasebe departmanlarını profesyonelleştirmesini ve işe alımların liyakatli
olmasını ve iş eğitimi fırsatlarına sahip olmasını sağlayarak yetkinliği geliştirmesini
önermektedir. Ayrıca, ticari bankalar muhasebe personelini hem dahili olarak hem de eğitim
seminerleri veya atölye çalışmaları için sponsor olarak sürekli olarak geliştirmelidir. Son
olarak, muhasebecilere, organizasyon geniş risk yönetimi sağlayarak kuruluşa değer
katmalarını sağlamak için gereken yetki ve destek verilmelidir.
3. ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİ
Araştırma kapsamında 5 adet hipotez belirlenmiş olup hipotezler şu şekildedir;
H1: Mesleğe uygun davranışın finansal raporlama kalitesi üzerinde önemli bir etkisi vardır.
H2: Tarafsızlığın finansal raporlama kalitesi üzerinde önemli bir etkisi vardır.
H3: Dürüstlüğün finansal raporlama kalitesi üzerinde önemli bir etkisi vardır.
H4: Gizliliğin finansal raporlama kalitesi üzerinde önemli bir etkisi vardır.
H5: Mesleki özen ve dikkatin finansal raporlama kalitesi üzerinde önemli bir etkisi vardır.
4. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Bu çalışma faydacı teori üzerine inşa edilmiştir. Bu teori, etik muhasebe uygulamalarının
etkisini finansal raporlamanın kalitesine bağlayan psikolojik bir teoridir, yani sonuçları olan
eylemlerdir. Bu nedenle, kişinin kendi çıkarı kapsamının ötesine geçer ve en büyük mutluluğa
yol açan başkalarının çıkarlarını dikkate alır.
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Literatürde, etik kodların finansal raporlama kalitesini artıracağını ve muhasebe
profesyonelinde büyümeyi teşvik edeceğini öne sürülmüştür. Özellikle, bütünlüğün finansal
raporlama kalitesini etkilediği görülmektedir (Beest vd., 2009; Eginiwin ve Dike, 2014;
Aifuwa vd., 2018).
Literatür taraması sonrası çalışmada 5 etik ilkenin finansal raporlama kalitesine etki ettiği
görülmektedir. Dolayısıyla aşağıdaki Şekil 1’de görüldüğü üzere çalışmanın modeli
oluşturulmuştur.

Teorik çerçeveden ve geniş literatür dikkate alınarak, çalışma için modeli geliştirmek için
işlevsel bir ilişkide çalışmanın denklemi şu şekilde oluşturulmuştur;
FRK = β0 + β1D + β2T + β3MYÖ + β4G +β5MUD + ε
FRK - Finansal Raporlama Kalitesi,
D - Dürüstlük
T- Tarafsızlık
MYÖ - Mesleki Yeterlilik ve Özen
G - Gizlilik
MUD - Mesleğe Uygun Davranış
β0 - Slope
β1, β2, β3, β4, β5- Katsayılar
ε – hata terimi
β1, β2, β3, β5≥ 0, β4,<= 0
Bağımlı değişken finansal raporlama kalitesi, bağımsız değişkenler ise dürüstlük, tarafsızlık,
mesleki yeterlilik ve özen, mesleğe uygun davranış ve gizlilik olarak belirlenmiştir.
Çalışma Diyarbakır İlinde faaliyette bulunan işletme yöneticileri, bankacılar ve muhasebe
meslek mensupları üzerine yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilerek çalışmanın verileri
elde edilmiştir. Çalışma gruplarına rast gele seçim yöntemi kullanılarak 300 anket
uygulanmıştır. Çeşitli nedenlerden dolayı anketlerden 51 adedi çalışma kapsamından
çıkarılarak çalışmaya 249 anket dahil edilmiştir. Anket formunun oluşturulmasında Aifuwa
vd., (2018) çalışmasından yararlanılarak tasarlanmıştır.
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Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerini
belirlemek için frekans analizleri yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde araştırma
hipotezlerinin testi için birçok değişken (çoklu) doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.
Çalışmada hem tanımlayıcı hem de çıkarımsal istatistikler kullanılmıştır. Anket formunun
oluşturulmasında kullanılan ifadelerin güvenilirliği için Cronbach Alpha değeri dikkate
alınmıştır. Yapılan analiz sonucunda bu değerin .883 olarak tespit edilmiş olup bu değer,
sosyal bilimlerde anketin oldukça güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmada ayrıca
hiptez teslerinin belirlenmesinden önce normallik testi uygulanmıştır. Öncelikle çalışmadaki
verilerin normal olarak dağılıp dağılmadığını Kolmogorov - Smirnov ve Shapiro - Wilk
testleri uygulanmıştır. Analiz sonucunda çalışma verilerinin bütün değerleri 0.05’ten düşük
olduğu bulunmuştur. Bu değer verilerin normal dağılmadığını göstermektedir. Fakat sosyal
bilimlerde verilerin normal dağılımını daha sağlıklı belirleyebilmek için Skewness ve
Kurtosis değerleri dikkate alınmıştır. Yapılan değerlendirmede çalışma verilerinin değerleri 1,5 ile +1,5 aralığında olmadığı tespit edilmiştir. Son olarak belirlenen Skewness ve Kurtosis
değerleri standart hata verilerine bölümü sonucunda değerlerin -1,96 ile +1,96 değerleri
arasında olmadığı tespit edilmiştir. Bu üç işlem sonucunda verilerin normal dağılım
göstermediği sonucuna varılmış olup non-parametrik test olan Spearman’s rank Correlations
testi uygulanmaya karar verilmiştir.
4.1. Hipotez Testleri

Tablo 1: Hipotez testi
Spearman’s Rank Correlations
FRK
D
MYÖ
T
MUD
G
Correlation
,000
,356**
,596**
,455** ,555**
,426**
Coefficient
FR
Spearman's rho
K
Sig. (2-tailed)
.
,000
,000
,000
,000
,058
N
249
249
249
249
249
249
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
NB: FRK- Finansal Raporlama Kalitesi, D - Dürüstlük, T- Tarafsızlık, MYÖ - Mesleki Yeterlilik ve
Özen, G - Gizlilik, MUD - Mesleğe Uygun Davranış
Tablo 1 dikkate alındığında dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen ve mesleğe
uygun davranış ile finansal raporlama arasında anlamlı bir ilişkinin (p<0.05) olduğu tespit
edilmiştir. Sadece gizlilik değişkeni ile finansal raporlama kalitesi arsında anlamlı bir ilişkinin
olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar literatür ile tutarlılık göstermektedir. Ayrıca çalışmanın
anket formundan yararlanılan Aifuwa vd., (2018) çalışma sonuçları ile tutarlılık
göstermektedir.
Mesleğe uygun davranışın analiz sonuçlarına göre finansal raporlama kalitesini orta derece
şiddette ve olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu sonuç literatürde D'Asquilla (2001);
Aifuwa vd., (2018) ve Mubaraq vd., (2019) çalışmalarıyla tutarlı olduğu görülmektedir.
Ayrıca tarafsızlığın finansal raporlama kalitesini önemli ölçüde ve olumlu bir şekilde
etkilediği tespit edilmiştir. Bu durum kaliteli finansal raporlar oluşturmak için işletme
yönetimi veya üçüncü kişilerin yükledikleri baskılar karşısında taviz verilmemesi gerektiğini
göstermektedir. Bu sonuç tarafsız davranan meslek mensuplarının taraflı davrananalara göre
daha kaliteli finansal raporlar oluşturacağını düşünen Ogbonna ve Ebimobowei (2011)
Aifuwa vd., (2018) ve Mubaraq vd., (2019) çalışması ile tutarlılık göstermektedir.
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Dürüstlük finansal raporlama kalitesini de önemli ölçüde ve olumlu yönde etkilemektedir. Bu
sonuç, finansal raporlama kalitesi üzerinde olumlu bir ilişkisi olduğunu da gören Eginiwin ve
Dike, (2014) ve Enofe vd., (2015); Aifuwa vd., (2018) ve Mubaraq vd., (2019) çalışmaları ile
tutarlı olduğu tespit edilmiştir. Mesleki yeterlilik ve özen ile finansal raporlama kalitesi
arsında önemli ve olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Profesyonel meslek mensubu bir
müşterinin veya işverenin uygulama, mevzuat ve tekniklerdeki güncel gelişmelere dayanarak
yetkin profesyonel hizmet almasını sağlamak için gereken düzeyde mesleki bilgi ve beceriyi
korumak için sürekli bir göreve sahip olduğunu belirten Aifuwa vd., (2018) çalışmaları ile
tutarlı olduğu tespit edilmiştir.
Son olarak Gizlilik, finansal raporlama kalitesi üzerinde olumlu ve önemsiz bir etkiye sahip
olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç Ogbonna ve Ebimobowei (2011) ve Enofe vd., (2015);
Aifuwa vd., (2018) ve Mubaraq vd., (2019) çalışmaları ile tutarlı olduğu tespit edilmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada mesleki etik ilkelerini uygulamalarının finansal raporlama kalitesine etkisi
araştırılmıştır. Araştırma sonucunda dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen ve
mesleğe uygun davranış ile finansal raporlama kalitesinin artmasında etkili olduğu tespit
edilmiştir. Kısaca güvenilir, şeffaf ve gerçeğe uygun finansal raporlama yapmak için yüksek
etik standartlarına bağlılığın önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca etik standartlar
doğrultusunda meslek mensuplarının faaliyetlerini sürdürmesi finansal raporlamanın
kalitesine etkisinin yanı sıra işletmelerin ekonomik gelişimine de katkı sağlayacağı aşikardır.
Bu çalışma sonucunda finansal raporlama çerçevesinin iyileştirilmesi için aşağıda belirtilen
önlemler dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir.
İlk olarak muhasebe meslek mensuplarının veya finansal raporlama faaliyetinde olan meslek
mensupların önemli ve olumlu tutumlarının desteklenmesi, olumsuz tutumlarının ise
önlenmesi için gerekli çabanın ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından gösterilmesi
gerekmektedir. İkinci olarak muhasebe meslek mensuplarının bütün faaliyetlerinde doğruluk,
dürüstlük ve tarafsızlıklarından ödün vermeyeceği şekilde davranmaları önem arz etmektedir.
Üçüncü olarak gizlilik ilkesi dikkate alındığında meslek mensubunun kendi kişisel çıkarları
veya mükellefinin kişisel çıkarları doğrultusunda elde ettiği bilgileri kullanmamasına özen
göstermelidir. Son olarak muhasebe meslek mensupları mesleğin gerektirdiği bilgi ve
becerilerini sürekli olarak geliştirmeli, güncel yasa ve mevzuat hükümlerini takip etmelidir.
Ayrıca en önemli nokta mesleğin gerektirdiği itibarı zedeleyecek faaliyetlerden
kaçınılmalıdır. Muhasebe hizmetinin verildiği tüm durumlarda, meslek mensuplarının
standartlara bağlı kalmak ve muhasebe uygulamalarının ihtiyaca uygunluk ve yararlılığı
hedefini karşılamak için yüksek etik standartlara bağlılık odukça önemlidir.
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HİLENİN TESPİTİ, ÖNLENMESİ VE RAPORLANMASINDA DENETÇİNİN ROLÜ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Kadir GÖKOĞLAN
Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Sosyal Bilimler MYO
ORCID: 0000-0001-6397-8477
Özet
Hile kavramı, işletmenin üst yönetimi, çalışanları veya üçüncü taraflar arsında bir veya daha
fazla kişinin kasıt unsurunun ön planda tutularak yaptığı bir eylem doğrultusunda finansal
tablolarda yanlış bilgilerin beyan edilmesi ile sonuçlanmasına neden olmaktadır. Bilgisayar
teknolojisi kullanımının artarak devam etmesi ve şirketlerin sürekli büyümesi, çoğu finansal
işlemin örneğin kredi kartı sistemi, telekomünikasyon sistemi, sağlık sigortası sistemi vb.
elektronik ticaret sistemleri üzerinden gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Ayrıca bu sistemler
sadece normal kullanıcılar tarafından kullanıldığı gibi kötü amaçlı kişiler tarafından da
kullanılmaktadır. Bununla birlikte kötü amaçlı kişilerin bu sistemleri ihlal etmek için çok
farklı yaklaşımlar kullandığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla hileye karşı denetim
mekanizmalarının etkin ve verimli çalıştırılması önem arz etmektedir.
Günümüzde hilenin tespiti, önlenmesi veya raporlanmasında geleneksel olarak
adlandırdığımız yaklaşım ön plana çıkmaktadır. Geleneksel yaklaşım, bir veya daha fala
hileye yönelik faaliyette bulunmuş kişi veya kurumların deneyimi, sezgisi ve iş veya faaliyet
alanı bilgisi üzerine inşa edilmiş uzman kişiler odaklı olmasıdır. Geleneksel yaklaşımda
hilenin tespiti çoğu zaman gerçek zamanlı olmaması nedeniyle hile faaliyetleri ancak gerçek
hile faaliyetlerinin gerçekleşmesi sonrasında tanımladığı görülmektedir. Ayrıca insan
hatalarına eğilimli ve pahalı olması dezavantajları arasında gösterilmektedir. Dolayısıyla hile
denetiminde faaliyette bulunan uzman kişilerin teknik ve teorik bilgi ve becerilerinin etkin ve
etkili kullanımı son derece önemlidir.
Bu çalışma hilenin tespit edilmesi, önlenmesi ve raporlanmasında faaliyet gösteren
uzmanların (denetçiler) muhasebeciler, işletme yöneticileri ve bankacılık faaliyetinde bulunan
gruplar açısından rolünün belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 363
katılımcıdan elde edilen veriler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verilerini yüz
yüze anket uygulaması yapılarak elde edilmiştir. Çalışma sonucunda katılımcıların hile
olaylarından oldukça endişe duydukları oldukları belirtilmiştir. Ayrıca katılımcıların,
denetçilerin hilenin önlenmesi ve tespit edilmesi konusunda çok büyük beklentilerinin olduğu
belirlenmiştir. Bu sonuç Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları (BDS 200) kapsamındaki
denetçinin en temel rolü ile çeliştiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Denetçi, Hile, Hile Tespiti, Hilenin Önlenmesi
A RESEARCH ON THE ROLE OF THE AUDITOR IN FRAUD DETECTION,
PREVENTATION AND REPORTING
Abstract
Fraud results in the declaration of misinformation in financial statements in line with an
action taken by one or more people between the top management, employees or third parties
of the enterprise with the element of intent in the foreground. The continued use of computer
technology and the continued growth of companies have enabled most financial transactions
to be carried out through electronic trading systems such as credit card system,
telecommunication system, health insurance system, etc.
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In addition, these systems are used only by normal users as well as by malicious individuals.
However, it has been found that malicious individuals use very different approaches to violate
these systems. Therefore, it is important to operate audit mechanisms against cheating
effectively and efficiently.
Today, the approach we traditionally call the detection, prevention or reporting of cheating
comes to the fore. The traditional approach is to focus on expert people built on the
experience, intuition and knowledge of the business or field of activity of individuals or
institutions that have engaged in one or more fraudulent activities. In the traditional approach,
the detection of cheating is often not in real time, so it is seen that it defines cheating activities
only after real cheating activities take place. It is also prone to human error and its
expensiveness is cited among its disadvantages. Therefore, effective and effective use of
technical and theoretical knowledge and skills of the experts engaged in fraud control is
extremely important.
This study was carried out to determine the role of experts (auditors) involved in the
detection, prevention and reporting of fraud in terms of accountants, business managers and
groups engaged in banking activity. The study was carried out in line with data obtained from
363 participants. The data of the study were obtained by conducting face-to-face surveys. As
a result of the study, it was stated that the participants were very concerned about cheating
events. In addition, it was determined that the participants had great expectations about the
prevention and detection of cheating by the auditors. This result appears to contradict the most
basic role of the auditor under International Audit Standards (ISA 200).
Keywords: Auditors, Fraud, Fraud Detection, Fraud Prevention
1. GİRİŞ
Hileli faaliyetler, dünya çapında rüşvetle mücadele kurumlarının yanı sıra adli
muhasebecilerin ve geleneksel denetçilerin azami dikkatini gerektiren küresel ekonomi için en
geçerli tehdit haline gelmiştir. Hile faaliyetlerini ortadan kaldırmak için gösterilen muazzam
çabalara rağmen, çeşitli ortamlarda hileli faaliyetlerin sıklık ve ciddiyet bakımından
büyümeye devam ettiği keşfedilmiştir. Hile, küresel bir fenomen olarak kabul edilmektedir,
çünkü hem özel sektöre hem de kamu sektörüne evrensel olarak nüfuz etmiştir, öyle ki hiçbir
ülke kendi kusurundan korunmamaktadır, ancak en çok gelişmekte olan ülkeler zarar
görmektedir (Okoye ve Gbegi, 2013; Abdullahi ve Mansor, 2018 ).
Bir denetçinin hileli faaliyetlerin önlenmesi, tespiti ve raporlanmasının sorumluluğunda
olması, diğer yasa dışı eylem ve hataların denetlenmede en tartışmalı konuların başında
gelmektedir. Özellikle denetçiler, toplumun çeşitli kesimleri tarafından yaptıkları faaliyetler
doğrultusunda en sık tartışılan alanlar arasında yer aldığı görülmektedir. Denetimler,
kuruluşlardaki hileli davranışları tespit etmenin yollarıdır ve dolandırıcılıktaki artış (örneğin,
varlık kötüye kullanma, yolsuzluk veya mali tablo dolandırıcılığı) nedeniyle uygun denetim
tekniklerinin ve araçlarının dağıtımının önemi son birkaç yılda önemli ölçüde artmıştır.
Sertifikalı Hile İncelemecileri Derneği (ACFE), kurumsal dolandırıcılığın dünya çapında
önemli bir konu haline geldiğini ve hem ölçek hem de kapsam olarak hızla arttığını
savunmaktadır.
2. HİLE KAVRAMI VE DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI
Hile kavramı en genel tanımıyla yönetim, çalışanlar veya üçüncü taraflar arsında bir veya
daha fazla kişi tarafından niyet unsuru ön planda tutularak gerçekleştirilen kasıtlı eylemlerdir.
Bu eylemler sonucunda finansal tablolarda gerçeğe uygun olmayan bilgilerin sunulmasına
neden olmaktadır.
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BDS 200’e göre “hile; sahtekârlık, işlemlerin kasıtlı olarak kayda geçirilmemesi veya
denetçiye kasten gerçeğe aykırı beyanlarda bulunulmasına” neden olacak faaliyetler olarak
tanımlanmaktadır.
Hile kasıtlı aldatmayla ilgilidir. Hile, başka bir yasal haktan, mal paralarından mahrum
bırakmak için herhangi bir dürüst olmayan eylemin kasıtlı olarak kullanılması olarak
tanımlanabilir. Bununla birlikte, Albrecht ve arkadaşları (2004), Kranacher (2010) ve KPMG
(2011), hilenin, neden olabileceği zarara rağmen bir kuruluşa karşı yasadışı bir avantaj elde
etmek için kasıtlı aldatma ve diğer mantıklı eylemlerin kullanılmasını içerdiğini ifade
etmektedir. Aderibigbe ve Dada (2007), dolandırıcılığı, failin eylemlerinden yararlanıp
yararlanmadığına bakılmaksızın, başka bir kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak malından veya
haklarından mahrum etmek amacıyla planlanmış ve yürütülen kasıtlı bir aldatmaca olarak
tanımlar. Hile, birilerini aldatmak, oyun kurmak, başkaları üzerinden haksız kazanç elde
etmek ve yanıltmak demektir (Karabınar ve Akyel, 2009). Muhasebe kavramı içerisinde hile
ise, belli bir amaç doğrultusunda işletmenin kayıtlarının ve belgelerinin aslını değiştirme
demektir. Yani bireyin yanlışlığını bildiği ancak gerçekleştirmekten çekinmediği
usulsüzlükler, kanun dışı hareketler olmaktadır (Gümüş ve Göğebakan, 2016; Gökoğlan ve
Kök, 2021). Jhon, (2010) hileyi “kasıtlı aldatma, hile ve hırsızlık” olarak tanımlarlar. Bazı
yaygın hile türleri arasında hayali alacaklılar oluşturmak, bordroda “hayaletler” oluşturmak,
nakit satışlarını tahrif etmek, bildirilmemiş hisse senedi, yetkisiz “silme” yapmak ve aşırı
veya hiç tahakkuk etmemiş harcamalar talep etmek yer almaktadır.
Albrecht (2005, Abdullahi ve Mansor (2018’den alıntı)), hilenin doğada nadiren görüldüğünü
savunur. Bu nedenle, hile belirtileri veya semptomları genellikle gözlenir. Bir kuruluşta hile
belirtilerini gözlemlemek, dolandırıcılığın aslında hatalara neden olabileceğinden
gerçekleştiği anlamına gelmez. Ramaswamy (2005), aralarında kötü kurumsal yönetim ve
muhasebe başarısızlığının da bulunduğu hile vakalarının ortaya çıkmasının birkaç nedeni
olduğunu belirtmektedir. Kötü kurumsal yönetimin, raporlamada dürüstlük ve şeffaflık
eksikliği, etkisiz ve verimsiz bir iç kontrol sistemi olarak belirtmiştir.
Lokanan (2017) dürüst bireyleri hileli, faaliyetler yapmaya motive eden ana faktörün fırsat
olduğunu savunmaktadır. Önceki literatürler, esas olarak aldatmanın ana unsuru olarak zayıf
organizasyonel kontrol tarafından yönlendirilen denetim görevlerinde hile yapma fırsatlarının
olduğunu göstermektedir (Baten, 2018). Skousen ve ark. (2009) suistimal olaylarının en çok
zayıf yönetişime sahip firmalarda görüldüğünü öne sürüyorlar. Abdulahi ve Mansor (2015)
etkin olmayan bir kontrol sistemi veya yönetişimin, bireylerin kuruluşlarında suistimal
yapmalarına olanak tanıyan fırsatlar yarattığını gösterir. Kurumların iç kontrol sistemlerini
göz ardı etmeleri durumunda daha fazla suistimal riskiyle karşı karşıya kalmaları
muhtemeldir. Bu açıdan zayıf iç kontrol, suiistimalleri kolaylaştırır. Ayrıca fırsatlar, bireylerin
mevcut koşulları çıkarları için kullanma olasılıklarının yüksek olduğunu göstermektedir
(Kelly ve Hartley, 2010). Triantoro ve ark. (2020) tarafından yapılan çalışmada bireylerin, bir
bilgi uçurma sistemi olmadığında daha fazla hileli faaliyetleri yapma niyeti sergileme
eğiliminde olduğu sonucuna varmıştır.
Denetim anında görünmeyen hileli veya kasıtlı eylemlerin ortaya çıkması finansal
raporlamayı olumsuz etkileyecektir. Bilgi teknolojisinin gelişmesine paralel olarak küresel
olarak gelişen ekonomilerin gelişimiyle birlikte, hileli faaliyetler giderek yaygınlaşmaktadır.
Hileli faaliyetler, tanınmış kamu muhasebe firmalarını içeren ciddi bir etkiye sahip olan
birçok muhasebe manipülasyonu vakası olmak üzere çeşitli şekillerde gerçekleştirilmiştir. Bu,
finansal tablo kullanıcı güvenini azaltmaktadır.
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Denetçinin hileli faaliyetleri tespit etme yeteneği, beceri eksikliğini bulmada bir denetçi
tarafından sahip olunan uzmanlıktır ve daha sonra denetçi eksiklikleri açıklamak için
uzmanlığını kullanır (Dwirandra ve Suryanawa, 2018). Denetlenen finansal tabloların
güvenilirliğini korumak için hileli faaliyetlerin tespit edilmemesini azaltmak için denetçilerin
yetenekleri artırılmalıdır. Ancak denetçilerin denetim görevlerini yerine getirirken hileli
faaliyetlerin gerçekleştirildiği zaman hileyi tespit edebilmeleri gerekmektedir. Bununla
birlikte, ortaya çıkan sorun, her denetçinin hileyi tespit etme yeteneğinin farklı olmasıdır.
Farklı denetim deneyimlerinden, farklı kişilik türlerinden ve ayrıca farklı şüpheci tutumlardan
görülmektedir.
Denetçilerin en temel görevi finansal tablolardaki bilgilerin doğruluğunun araştırılmasından
ziyade, BDS 200’de belirtildiği üzere “Bir bütün olarak finansal tabloların, hata veya hile
kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde ederek finansal
tabloların tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak
hazırlanıp hazırlanmadığına dair bir görüş bildirmektir. Ayrıca bulgularına uygun olarak,
finansal tablolar hakkında raporlama yapmak.” olarak belirtilmiştir. Fakat denetim
faaliyetlerinden beklenilen sonuç finansal tablolardaki bilgilerin gerçeği yansıtıp
yansıtmadığı, herhangi bir hile veya hata eylemlerinin uygulanıp uygulanmadığının
belirlenmesi yönünde kesin sonuçlar sunulmasıdır. Bu sonuç denetçilerin temel görevinin
dışında hareket etmelerini zorlamakta ve aynı zamanda piyasadaki işletme ve üçüncü
tarafların yanlış bir algısının oluşmasına neden olmaktadır.
3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Bu çalışmada kullanılan birincil verileri yüz yüze anket yöntemi uygulanılarak elde edilmiştir.
Anket formunun oluşturulmasında Jhon (2018) tarafından yapılan çalışma yararlanılarak
oluşturulmuştur. Oluşturulan anket formu Diyarbakır ilinde faaliyette bulunan muhasebe
meslek mensupları, işletme yöneticileri ve bankalarda faaliyet gösteren personeller üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın anketi rast gele seçilmiş 400 katılımcıya uygulanmıştır.
Yapılan değerlendirme sonucunda 37 anket eksik veya yetersiz doldurulması nedeniyle
çalışmanın kapsamından çıkarılmıştır. Çalışma 363 adet anket verileri dikkate alınarak
oluşturulmuştur. Anketlerin geri dönüş oranı %91 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca anket
sorularına ilave olarak katılımcıların %95’inin denetçilerin faaliyet alanlarının ve görevlerinin
ne olduğu konusunda bilgisinin olduğunu belirtmiştir. Ayrıca katılımcıların bu derece yüksek
farkındalık düzeylerinin olması çalışmanın bulgularına yüksek güvenilirlik katmıştır.
4. BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışma kapsamında katılımcılara 2 adet hile boyutlarına ilişkin algılarına yönelik soru
sorulmuştur. Ayrıca denetçilerin hileye ilişkin görevleri üzerine algısının belirlenebileceği 2
adet soru yöneltilmiştir. Son olarak denetim süreçlerine ilişkin 6 adet soru katılımcılara
yöneltilmiştir. Bu sorular ve verilen cevaplar tablolara halinde aşağıda gösterilmiştir.
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İfadeler

Tablo 1: Hile Boyutuna İlişkin Algılar
Kesinlikle
Kesinlikle
KatılmıyorumKararsızımKatılıyorum
Katılmıyorum
Katılıyorum

Hile Diyarbakır’daki şirketler
21 (%5,8)
için önemli bir sorun mudur?
Hileli etkinliklerin tespit
edilmesinin sizin
faaliyetleriniz üzerinde
18 (%5,0)
olumsuz bir etkisi olacağını
düşünüyor musunuz?

20 (%5,5)

136
(%37,5)

153
(%42,1)

38 (%10,5) 51 (%14,0)

139
(%38,3)

117
(%32,2)

33 (%9,1)

Tablo 1’e göre katılımcılara Diyarbakır’daki şirketler için hileli faaliyetler endişe verici olarak
belirtilmiştir. Katılımcıların büyük bir oranının hilenin önemli bir sorun olduğu yönde görüşe
sahiptir. Ayrıca katılımcılara yöneltilen ikinci soruda da büyük oranda kabul edildiği
görülmektedir. Buradan piyasadaki işletmelerin hileli faaliyetlerin tespit edilmesinde itibar
kaybı yaratacağı kaygısı, yönetim kurulu veya denetim kurulunun görevini yetersiz yapma,
personellerin tamamının zan altında kalması vb. durumların ağır bastığı görülmektedir.
Dolayısıyla hileli faaliyetlerin tespit edilmesinde işletme üzerinde olumsuz etkisinin olacağı
yönünde büyük bir çoğunluğun kabul ettiği görülmektedir.
Tablo 2: Denetçilerin Hile Tespiti İçin Sorumlulukları
Kesinlikle
Kesinlikle
İfadeler
KatılmıyorumKararsızımKatılıyorum
Katılmıyorum
Katılıyorum
Hilenin ortaya çıkarmanın ve
bunu ilgili makamlara
150
123
bildirmenin denetçinin
12 (%3,3) 37 (%10,2) 41 (%11,3)
(%41,3)
(%33,9)
sorumluluğunda olduğunu
düşünüyor musunuz?
Sizce bu yönde bir mevzuat
149
141
10 (%2,8)
27 (%7,4) 36 (%9,9)
olmalı mı?
(%41,0)
(%38,8)
Tablo 2’ye göre katılımcıların hilenin ortaya çıkarılmasında ve ilgili makamlara
bildirilmesinin denetçinin sorumluluğunda olduğu konusunda görüş bildirmiştir. Ayrıca bu
yönde bir mevzuatın olması gerektiğini düşünmektedir. Bu sonuçlar Bağımsız Denetim
Standartları’nda belirtilen denetçi görev ve sorumluluklarının aksini belirtmektedir. BDS
200’e göre “Finansal tabloların denetlenmesini düzenleyen amaç ve genel ilkelere göre,
finansal tablo denetiminin amacı, denetçinin finansal tabloların her türlü maddi açıdan, geçerli
bir finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını bildirmesini
sağlamaktır.” Bununla birlikte, BDS 200 ayrıca, finansal tablolardaki hem maddi hataları hem
de sahtekârlığı tespit etmek için makul bir güvence sağlamak için bir denetim tasarlanmasını
gerektirir. Bunu gerçekleştirmek için, denetim, katılımın tüm yönleriyle profesyonel şüpheci
bir tutumla planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. Profesyonel şüphecilik, sorgulayıcı bir zihin
ve denetim kanıtlarının eleştirel bir değerlendirmesini içeren bir tutumdur.
BDS 240 göre, hilenin önlenmesi ve tespiti için birincil sorumluluk hem tüzel kişiliğin
yönetimiyle hem de kuruluşun yönetimiyle görevli olanlara yöneliktir.
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BDS 240, yönetimin ve yönetimle suçlananların dolandırıcılığı önlemeye (dolandırıcılık
fırsatlarını azaltmak için) ve sahtekârlık caydırıcılığına (tespit ve ceza olasılığını artırarak
bireyleri hileyi yapmamaya ikna etmek) güçlü bir vurgu yapmalarını gerektirir.
Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu (yüzde 41’i kabul ve yüzde 33,9'u güçlü bir şekilde
kabul) denetçileri hileyi önleme, tespit etme ve bildirmekten sorumlu tutacak bir yasa olması
gerektiği görüşündedir. Denetçilerin hileyi önlemesi ve tespit etmesi yasal bir gereklilik
olmasa da hilenin tespit edildikten sonra denetçilerin bu tür hileli faaliyetleri ilgili makamlara
bildirmeleri gerekmektedir. Bu sonuçlar Chowdhury ve ark. (2005); Dixon ve ark. (2006) ve
Jhon (2010) çalışma sonuçları ile tutarlılık göstermektedir.

İfadeler

Tablo 3: Denetim Prosedürleri
Kesinlikle
Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
Katılmıyorum
Katılıyorum

Denetçi, varlıkların
çalınmasını önlemek veya
tespit etmek için şirket
8 (%2,2)
tarafından kullanılan dahili
kontrolleri değerlendirmeli mi?
Denetçi iç denetçilerin rolünü
7 (%1,9)
değerlendirmeli mi?
Denetçi ilgili tüm taraf
8 (%2,2)
işlemlerini ortaya çıkarmak
için çalışmalı mı?
Denetçi, bir şirketin devam
eden faaliyetlerinde hileye
ilişkin “önemli bir şüphe” olup 13 (%3,6)
olmadığını değerlendirmeli
mi?
Denetçi, işletmenin politika ve
prosedürlerinde hileli finansal
raporlamaya yol açıp
9 (%2,5)
açmayabileceğini belirlemek
için yönetimin stilini
değerlendirmeli mi?
Denetçi, yönetimin denetim
bulgularını yönetim kuruluna
31 (%8,5)
veya denetim komitesine
iletmesini sağlamalıdır?

24 (%6,6)

30 (%8,3)

180 (%49,6)

121
(%33,3)

26 (%7,2)

43 (%11,8) 179 (%49,3)

108
(%29,8)

27 (%7,4)

42 (%11,6) 163 (%44,9)

123
(%33,9)

19 (%5,2)

45 (%12,4) 173 (%47,7)

113
(%31,1)

20 (%5,5)

40 (%11,0) 166 (%45,7)

128
(%35,3)

58 (%16,0)

53 (%14,6) 150 (%41,6) 71 (%19,6)

Tablo 3 denetçilerin hileli faaliyetleri ortaya çıkarmak amacıyla ek olarak denetim
prosedürlerine gerek olup olmadığı soruna verilen cevaplar raporlanmıştır. Katılımcıların
büyük çoğunluğu (%49,6 kabul, %33,3 kesin kabul) denetçilerin varlıkların çalınmasını
önlemek veya tespit etmek için şirket tarafından kullanılan iç kontrolleri değerlendirmesi
gerektiği konusunda görüş bildirmiştir. Bu sonuç denetçilerin denetimi planlamak ve etkin bir
denetim faaliyetini oluşturmada işletmenin muhasebe verileri ve iç kontrol sistemleri
hakkında bilgi edinmeleri yeterli olacaktır. Dolayısıyla BDS 240’ e göre özellikle bu tür bir iç
kontrol sisteminin varlıkların çalınmasını önlenip önlenmeyeceği veya tespit edilip edilmediği
konusunda iç kontrolün değerlendirilmesini gerektirmeyeceği belirtilmiştir.
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BDS 610’a göre iç denetimin belirli denetim alanlarındaki mali tabloların dış denetimiyle
ilgili olduğu ortaya çıktığında denetçilerin iç denetim işlevinin ön değerlendirmesini
gerçekleştirmesini
gerektirir.
Katılımcılara
denetçilerin
iç
denetçinin
rolünü
değerlendirmesinin gerekli olup olmadığı sorusuna büyük çoğunluğun (%49,3 kabul, %29,8
kesin kabul) değerlendirme işlemini yapması gerektiğini belirtmiştir.
BDS 550’e göre, ilgili tüm taraf işlemlerinin tespit edilmesi için bir denetim beklenemez.
Bununla birlikte, denetçiler, ilgili tarafların yönetimi tarafından tanımlanması ve açıklanması
ve ilgili taraf işlemlerinin finansal tablolara etkisi ile ilgili yeterli uygun denetim kanıtını elde
etmek için tasarlanmış denetim prosedürlerini gerçekleştirmelidir. Katılımcıların denetçilerin
ilgili tüm taraf işlemlerini tespit etmesi gerektiği konusunda büyük çoğunluğun (%44,9 kabul,
%33,9 kesin kabul) hemfikir olduğu ortaya konmuştur.
BDS 570’e göre denetçilerin finansal tabloların hazırlanmasında yönetimin devam eden
endişe varsayımını kullanmasının uygunluğunu göz önünde bulundurmaları gerektiğini ve
finansal tablolarda açıklanması gereken bir endişe olarak devam edebilmesi konusunda maddi
belirsizlikler olup olmadığını göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtmektedir. Ancak,
denetçilerin bir tüzel kişiliğin devam eden bir endişe olarak işlevden vazgeçmesine neden
olabilecek gelecekteki olayları veya koşulları tahmin etmesi gerekmemektedir. Buna göre, bir
denetçi raporunda endişe belirsizliğine ilişkin herhangi bir referansın bulunmaması, tüzel
kişiliğin devam etme kabiliyetine ilişkin bir garanti olarak görülemez. Fakat çalışma
sonuçlarına göre katılımcıların büyük çoğunluğu (%47,7 kabul, %31,1 kesin kabul)
denetçilerin bu görevi yenine getirmeleri beklendiği görülmektedir. Dolayısıyla standartlarda
belirtilen durum ile çalışma sonuçlarının çeliştiği görülmektedir.
Katılımcıların denetçilerin işletmelerin politika ve prosedürleri üzerine hileli finansal
raporlamaya yol açıp açmadığını belirlemek için yönetim tarzını değerlendirmesi gerektiği
konusunda büyük çoğunluk (%45,7 kabul, %35,3 kesin kabul) güçlü bir şekilde hemfikir
olduğunu göstermektedir. Ayrıca denetçilerin, yönetimin denetim bulgularını yönetim
kuruluna veya denetim komitesine iletmesini sağlayıp sağlamaması gerektiği sorusuna yanıt
olarak, yüzde 41,6’sı kabul etti ve yüzde 19,6’sı güçlü bir şekilde kabul ettiği görülmektedir.
Genel olarak katılımcıların beklentisi ile standartlarda belirlenmiş olan görev ve yetkiler
arasında beklenti boşluklarının olduğu görülmektedir.
5. SONUÇ
Bu çalışma, Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren işletmeler, bankacılık sektöründeki personeller
ve muhasebe meslek mensuplarının denetim prosedürlerinin algılanmış olan kapsamını
araştırma amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca BDS kapsamında belirtilmiş olan denetçilerin
görev ve sorumluluklarına ilişkin algılarının Diyarbakır ilindeki işletmeler, bankacılık
sektöründeki personeller ve muhasebe meslek mensuplarının tutarlı olup olmadığını tespit
etmeyi amaçlamıştır.
Çalışma sonucunda Diyarbakır ilindeki işletmeler, bankacılar ve muhasebe meslek
mensuplarının hileye ilişkin denetim faaliyetlerinden endişe duyduğu tespit edilmiştir.
Bununla birlikte denetçilerin öncelikli temel görev ve sorumlulukların hileye ilişkin
faaliyetlerin tespit ve önlenmesi olduğu konusunda bir görüşe hakim olunduğudur. Fakat bu
görüş BDS’nda belirtilen sorumluluk ve görevler ile çeliştiği görülmektedir. Dolayısıyla
yanlış bir algı içerisinde oldukları görülmektedir. Bu algı, BDS 200’de belirtildiği üzere
yalnızca denetçilerin finansal tablolar hakkında bir görüş belirtmek amacıyla hileye ilişkin
makul bir güvence sunmasını gerektirirken, hilenin tespit edilmesi veya önlenmesi yönünde
bir çaba sarf edilmesi beklentisi ile kesin olarak bir zıtlık oluşturmaktadır.

38

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Çalışma sonuçları dikkate alındığında katılımcıların denetçilerin görev ve sorumlularına
ilişkin anlayış eksikliğinin olduğu görülmektedir. Bu eksiklik denetçilere ait yasal standartlar
veya mevzuatların okunmaması ya da bu mevzuat ve standart hükümlerin görmezden
gelindiği veyahut ta unutmayı seçtiklerinin bir göstergesi olarak düşünülmektedir.
Sonuç olarak piyasa ile denetçilerin görev ve sorumlulukları arasında bir beklenti boşluğunun
olduğu görülmektedir. Bu boşluğun doldurulmasında öncelikle etkili iletişim yoluyla
denetçilerin görev ve sorumluluklarının müşterilere etkin bir şekilde aktarımın yapılması
gerekmektedir. Ayrıca piyasadaki beklentileri karşılamak amacıyla denetçilerin görev ve
sorumluluklarının genişletilmesi bir yol olarak dikkate alınabilir. Tabiki denetim kapsamının
genişletilmesi denetçilerin yükünü ağırlaşmasına neden olacaktır. Dolayısıyla bu durumlar
dikkate alınarak her iki tarafı da mutlu edecek formüller geliştirilmesi gerektiği
unutulmamalıdır.
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ÖZET
Sanal gerçeklik teknolojisinin Metaverse platformlarına entegre edilmesi ile birlikte
Metaverse dünyası bambaşka bir boyut kazanmaya başlamıştır. Kullanıcılar Metaverse
ortamlarında yüksek çözünürlüklü sanal gerçeklik gözlükleri takarak kendilerini sanal
ortamda gerçek bir dünyanın içindeymiş gibi hissedebilmektedir. Metaverse platformlarında
kullanıcılar sanal avatarları ile diledikleri şekilde boy gösterebilir ve gerçek dünyada yerine
getirmek istedikleri faaliyetleri özgürce yerine getirebilmektedir. Örneğin kullanıcılar bu
ortamlarda ticari ve sanat etkinliklerinde bulunabilmekte, iş toplantıları yapabilmekte, eğitimöğretim faaliyetleri yürütebilmekte, kilometrelerce uzaklıktaki ulaşılması zor yerleri
keşfedebilmekte bunun yanında arkadaşları ile eğlenceli vakit geçirebilmektedir. Popüler bazı
çevrimiçi çok kullanıcılı oyunlarda da Metaverse kavramından söz etmek mümkündür.
Sandbox, Decentraland, World of War Craft, Fortnite, Roblox, Minecraft gibi oyunlarda sanal
dünyaları keşfetmenin yanında sanal ekonomiler yaratılmıştır. Bu oyunlarda oyuncular binalar
inşa edebilmekte, kripto paralar ile arsa veya eşya alıp satabilmektedir. Hatta Fortnite
platformunda bazı ünlü sanatçılar konserler verip ciddi oranda gelir etmeyi başarmıştır. Web
3.0, NFT (non-fungible token), kripto paralar ve blok zinciri gibi kavramlar Metaverse
dünyası ile yakından ilişkilidir. Web 3.0 teknolojisi ile merkeziyetçi sistem ortadan
kalkacaktır. Böylece Metaverse dünyalarında kullanıcılar aracı platformlar ve kuruluşlar
olmadan akıllı kontratlar ile güvenli bir şekilde veri akışı sağlayarak ödeme işlemlerini yerine
getirebilecektir. Kripto para piyasalarında yaklaşık 180 Metaverse para birimi olmasına karşın
MANA, SAND, THETA ve AXS gibi projeler en yaygın Metaverse para birimleri arasında
işlem görmektedir. Son günlerde Metaverse projelerine rağbet artmakta olup oyun
geliştiriciler ve tasarımcılar Metaverse platformları için NFT’ler üretmeye devam etmektedir.
Gelecek yıllarda Ready Player One filminde olduğu gibi Metaverse platformlarının heyecan
verici şekilde geliştirileceği öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Metaverse, sanal gerçeklik, sanal dünyalar, kripto paralar
RELATIONSHIP BETWEEN METAVERSE, VIRTUAL REALITY AND CRYPTO
COINS
ABSTRACT
With the integration of virtual reality technology into Metaverse platforms, the world of
Metaverse has begun to gain a completely different dimension. Users can feel themselves as if
they are in a real world in the virtual environment by wearing high resolution goggles. Users
can appear as they wish with their virtual avatars on Metaverse platforms and freely perform
the activities they want in the real world. For example; users can attend commercial and
artistic events, hold business meetings, carry out educational activities, explore places that are
miles away hard to reach, as well as have fun with their friends in these environments. It is
possible to talk about the notion of Metaverse in some popular online multi-user games.
Virtual economies have been created in addition to exploring virtual worlds in games such as
Sandbox, Decentraland, World of War Craft, Fortnite, Roblox, Minecraft. Players can build
buildings, buy and sell lands or goods with crypto coins in these games.
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In fact, some famous artists have given concerts on the Fortnite platform and have managed to
earn a significant amount of income. Concepts such as Web 3.0, NFT, crypto coins and
blockchain are closely related to the Metaverse world. With Web 3.0 technology, the
centralized system will disappear. Thus, in the Metaverse worlds, users will be able to
perform payment transactions by providing data flow securely with smart contracts without
intermediary platforms and organizations. Although there are approximately 180 Metaverse
coins in the crypto markets, MANA, SAND, THETA and AXS are the most commons. The
demand for Metaverse projects has been increasing in recent days. Game developers and
designers continue to produce NFTs for Metaverse platforms. It is foreseen that Metaverse
platforms will be developed in an exciting way in the following years, as in the movie Ready
Player One.
Keywords: Metaverse, virtual reality, virtual worlds, crypto coins
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ÖRGÜTLERDE SOSYALLEŞME İLE ÖRGÜT-KİŞİ UYUM İLİŞKİSİ: KÜTAHYA
ÖRNEĞİ
Araş. Gör. Dr. Mürsel GÜLER
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon
ORCID: 0000-0003-2679-944X
ÖZET
Araştırmanın amacı kişilerin örgüte uyum sürecinde sosyalizasyonun etkisini ortaya
koymaktır. Kişi örgüt uyumu için Netemeyer vd. (1997) tarafından geliştirilen Aksay ve
Yasım (2016) Türkçeye uyarlanan Kişi – Örgüt Uyumu Ölçeği, Taormina (2004) tarafından
geliştirilen Örgütsel Sosyalizasyon Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma örneklemi olarak Kütahya
ilinde faaliyet gösteren bir işletme seçilmiş ve araştırmaya 348 kişi katılmıştır. Kişi – örgüt
uyumunda erkeklerin algısının örgütsel sosyalizasyon açısından kadınların algısının daha
fazla olduğu ve kişi – örgüt uyumu üzerinde gelecek ve eğitim beklentisinin etkisi olduğu
bulgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: sosyalleşme, ayarlama, organizasyok-kişi ayarı
THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIALIZATION AND ORGANIZATIONPERSON ADJUSTMENT IN ORGANIZATIONS: THE CASE OF KUTAHYA
ABSTRACT
The research aims to reveal the effect of socialization on the adaptation process of individuals
to the organization. For person-organization fit, Netemeyer et al. The Person-Organization Fit
Scale was developed by Aksay and Yasım (2016) and adapted into Turkish by Taor, mina
(2004) and the Organizational Socialization Scale developed by Taormina (2004) were used.
A business operating in Kutahya was selected as the research sample, and 348 people
participated in the research. It has been found that men's perception of person-organization fit
is more than women's perception of organizational socialization. That future and educational
expectations affect person-organization fit.
Keywords: Socialization, Adjustment, Organization-Person Adjustment
GİRİŞ
Kişi örgüt uyumunu Kristof-Brown (1996) örgüt birey arasındaki uyum olarak tanımlanın
yanında oluşması için gerekli koşulları da belirtmiştir. Bu koşullar; birey ya da örgütün
karşısındakinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, iki tarafın da aynı özelliklere sahip olmasıdır
(Kristof-Brown, 1996: 45). Rynes ve Cable (2003), yirmi birinci yüzyılda işe alım süreciyle
ilgili olarak iş başvurusu yapan kişilerin özelliklerine uygun iş aramanın yanında uygun iş yeri
arama konusunda da hassasiyete sahip olduklarını belirtmektedir. Kişi örgüt uyumu
araştırmaları, yalnızca kişilerin iş seçim sürecini değil aynı zamanda örgütlerin çalışan seçim
sürecini de incelemektedir (Westerman ve Cyr, 2004: 252). Kişi örgüt uyumu, çalışan
seçimine daha esnek ve kapsamlı bir yaklaşım için alternatifler sunmaktadır (Bowen, Ledford
ve Nathan, 1991; Cable ve Judge, 1997; Kristof, 1996).
Örgütsel sosyalizasyon, iş gören seçimi esnasında örgütsel kriterlerin uygulanması ve bu
kriterlerin iş gören tarafından öğrenilmesi sürecini içermektedir (Thomas ve Anderson,
2005:116). Birey bu süreç çerçevesinde organizasyona ait bilgileri anlayarak
sosyalleşmektedir (Haski-Leventhal ve Bargal, 2008: 68).
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Araştırmanın Bulguları
Araştırma Kütahyada faaliyet gösteren bir işletme üzerinde yapılmış ve araştırmaya katılan
368 kişiden 348’i araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada 18 ifade ve Eğitim ve Gelecek
Beklentisi, Anlama, İş Arkadaşlarının Desteği faktörlerinden oluşan Örgütsel Sosyalizasyon
Ölçeği ve 4 ifadeden oluşan Kişi – Örgüt Uyumu Ölçeği kullanılmıştır.
Araştırma bulgularını test etmek için öncelikle araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirlik ve
faktör analizleri yapılmıştır. Faktör ve güvenirlik analizinden sonra değişkenlere ait fark
testleri, regresyon analizi ve korelasyon analizi yapılmıştır.

s1
s4
s5
s8
s9
s11
s14
s15
s18
s2
s6
s12
s3
s7
s13
s16
u1
u2
u3
u4

Tablo 1: Ölçekler İçin Güvenirlik ve Faktör Analizi
Açıklanan
Eğ. Gel Bek Anlama İş Ark. Des Uyum
Varyans
0,60
0,91
0,64
0,85
0,69
0,54
0,70
0,54
0,81
0,93
0,92
0,79
0,07
0,59
0,90
0,58
0,11
0,85
0,54
0,84
0,40
0,64
0,93
0,91

Güvenirlik

0,94

0,82

0,85

0,77

Tablo 1 ile Sosyalizasyon ve Uyum ölçeklerinin faktör ve güvenirlik analizleri sonuçları
verilmiştir. Sosyalizasyon ölçeğinin boyutlarından olan; Eğitim ve Gelecek Beklentisi’nin
açıklanan varyansı 0,54 güvenirliği 0,94; Anlama’nın açıklanan varyansı 0,11 güvenirliği
0,85; İş Arkadaşlarının Desteği’nın açıklanan varyansı 0,07 güvenirliği 0,82’dir. Uyum
ölçeğinin açıklanan varyansı 0,64 güvenirliği 0,77’dir.
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Tablo 2: Değişkenler Arası Korelasyon Tablosu
1
2
3
4
İş Ark. Des.
1
Anlama
0,63**
Eğitim Gel.
0,69**
0,53**
1
Bek.
Sosyalizasyon 0,84**
0,71**
0,96**
1
**
**
**
Uyum
0,39
0,30
0,61
0,57**
** 0,01 Güven Aralığında

5

1

Tablo 2 ile değişkenler arası korelasyon düzeyleri gösterilmektedir. Değişkenler arası ilişki
düzeyinin düşük seviyeden yüksek seviyeye göre farklılık gösterdiği bulgulanmıştır.
Tablo 2: Uyum ve Sosyalizasyon İçin Regresyon Modeli
Regresyon Regresyon
Değişkenler
1
2
Kontrol
B
B
Değişkenleri
Yaş
0,005
-0,001
Cinsiyet
0,123
-0,068
Bağımsız
Değişkenler
Sosyalizasyon
0,993*
sig
0,17
0,00
R
0,11
0,62
2
R
0,01
0,38
R2 Değişimi
0,28
*p <0,05
Tablo 2 ile Uyum ve Sosyalizasyon değişkenleri için regresyon modeli gösterilmektedir.
Kontrol değişkeni olarak birinci modele eklenen yaş ve cinsiyetin uyum üzerinde bir etkisi
olmadığı görülmektedir. İkinci modelde kontrol değişkenleri olan yaş ve cinsiyetin uyum
üzerinde bir etkisi olmadığı Sosyalizasyonun uyum üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
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Tablo 3: Uyum ve Sosyalizasyon Boyutları İçin Regresyon Modeli
Regresyon Regresyon
Değişkenler
1
2
Kontrol
B
B
Değişkenleri
Yaş
0,005
-0,001
Cinsiyet
0,123
-0,068
Bağımsız
Değişkenler
İş Ark. Des.
-0,11
Anlama
0,009
Eğ. Gel. Bek.
0,94*
sig
0,17
0,00
R
0,11
0,55
2
R
0,33
0,3
R2 Değişimi
0,28
*p <0,05
Tablo 3 ile Uyum ve Sosyalizasyon boyutları (İş Arkadaşlarını Desteği, Anlama ve Eğitim ve
Gelecek Beklentisi) için regresyon modeli gösterilmektedir. Kontrol değişkeni olarak birinci
modele eklenen yaş ve cinsiyetin uyum üzerinde bir etkisi olmadığı görülmektedir. İkinci
modelde kontrol değişkenleri olan yaş ve cinsiyetin uyum üzerinde bir etkisi olmadığı
Sosyalizasyon boyutlarından Eğitim ve Gelecek Beklentisinin uyum üzerinde etkisi olduğu
görülmektedir.
Tablo 4: Değişkenler İçin Cinsiyete Göre Fark Testi
Cinsiyet
N
Ortalama
F
sig.
Kadın
136
3,63
iş_ark_des
19,98
0
Erkek
212
3,60
Kadın
136
3,77
anlama
5,96
0,02
Erkek
212
3,93
Kadın
136
3,17
eğitim_gelecek_bek
50,61
0
Erkek
212
3,22
Kadın
136
3,40
sosyalizasyon
52,38
0
Erkek
212
3,44
Kadın
136
3,73
uyum
6,24
0,01
Erkek
212
3,76
Tablo 4 ile Uyum ve Sosyalizasyon için fark testleri gösterilmektedir. İş Arkadaşlarının
Desteği açısından kadınların, Anlama açısından erkeklerin, Eğitim ve Gelecek Beklentisi
açısından erkeklerin, Sosyalizasyon açısından erkeklerin, Uyum açısından erkeklerin algısının
daha yüksek olduğu görülmektedir.
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Tablo 5: Değişkenler İçin Yaşa Göre Fark Testi
Faktör
Yaş
N Ortalama
Faktör
Yaş
18-28
87
3,54
18-28
29-38 105
3,53
29-38
39-46
88
3,54
39-46
iş_ark_des
uyum
47-53
44
3,73
47-53
54+
24
4,26
54+
Toplam 348
3,61
Toplam
18-28
87
3,74
18-28
29-38 105
3,65
29-38
39-46
88
4
39-46
anlama
sosyalizasyon
47-53
44
3,95
47-53
54+
24
4,67
54+
Toplam 348
3,87
Toplam
18-28
87
3,02
29-38 105
2,89
39-46
88
3,38
eğitim_gelecek_bek
47-53
44
3,47
54+
24
4,02
Toplam 348
3,2

N
87
105
88
44
24
348
87
105
88
44
24
348

Ortalama
3,98
3,27
3,75
3,92
4,67
3,75
3,29
3,19
3,54
3,63
4,2
3,43

İş Arkadaşları Desteği açısından 54 yaş ve üzeri ile 18 – 28 yaş arası, 29 – 38 yaş arası, 39 –
46 yaş arası, 47 – 53 yaş arası istatistiksel açısından farklılaşmaktadır. Anlama açısından 29 –
38 yaş arası ve 39 – 46 yaş arası arasında, 54 ve üzeri ile 18 – 28 yaş arası, 29 – 38 yaş arası,
39 – 46 yaş arası, 47 – 53 yaş arası istatistiksel açısından farklılaşmaktadır. Eğitim ve Gelecek
Beklentisi 29 – 38 yaş arası ve 39 – 46 yaş arası arasında 54 ve üzeri ile 18 – 28 yaş arası, 29
– 38 yaş arası, 39 – 46 yaş arası, 47 – 53 yaş arası istatistiksel açısından farklılaşmaktadır.
Sosyalizasyon açısından 54 yaş ve üzeri ile 18 – 28 yaş arası, 29 – 38 yaş arası, 39 – 46 yaş
arası istatistiksel açısından farklılaşmaktadır. Uyum açısından 54 yaş ve üzeri ile 29 – 38 yaş
arası, 39 – 46 yaş arası, 47 – 53 yaş arası istatistiksel açısından farklılaşmaktadır.
SONUÇ
Kişi örgüt uyumu sürecine örgütsel sosyalizasyonun etkisini incelemek için Uyum’un bağımlı
Sosyalizasyon’un bağımsız değişken olduğu regresyon modeli kurulmuştur. Uyum üzerinde
araştırma hipotezine ek olarak yaş ve cinsiyet kontrol değişkeni olarak eklenmiştir.
Sosyalizasyon dışında yaşın ve cinsiyetin uyumu etkileyebileceği düşünüldüğünden kontrol
değişkeni etkilenmiştir (Kerse, Soyalın ve Karabey, 2016: 110; Aydoğan ve Aydıntan 2020:
76). Uyum üzerinde sosyalizasyonun etkili olduğu kontrol değişkenlerinin bir etkisi olmadığı
görülmektedir. Sosyalizasyon boyutlarından eğitim ve gelecek beklentisinin kişilerin örgüte
uyumuna pozitif etkisinin olduğu görülmektedir. Kişiler gelecek kaygısı taşımadığı ve
kendilerini geliştirme fırsatı buldukları örgütlere daha kolay bağlanarak uyum
sağlayacaklardır.
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BANKA HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ
KAMU BANKALARI ÖRNEĞİ
Araş. Gör. Dr. Mürsel GÜLER
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon
ORCID: 0000-0003-2679-944X
ÖZET
Araştırmanın amacı kamu bankalarına karşı tatmin düzeyinin Serqual yöntemi ile test
edilmesidir. Bu kapsamda Parasuraman, Zeithaml ve Berry (1985) tarafından geliştirilen
Bülbül ve Demirer (2008) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Somutluluk, Güvenirlilik,
Yanıt Verebilirlik, Güvence, Empati faktörlerinden oluşan 22 ifadeli Hizmet Kalitesi Ölçeği
kullanılmıştır. Tatmin için Bülbül (2012) tarafından geliştirilen 3 ifadeli Tatmin Ölçeği
kullanılmıştır. Araştırma örneklemi Kütahya olarak belirlenmiş, 355 katılımcıdan 343’ü
araştırmaya dahil edilmiştir. Somutluk açısından erkeklerin, Güvenirlilik açısından kadınların,
Yanıt Verilebilirlik açısından kadınların, Güvence açısından erkeklerin, Empati açısından
kadınların beklenti ve performans arasındaki farkın daha az olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: servis kalitesi, müşteri memnuniyeti, servqual
THE EFFECT OF BANK SERVICE QUALITY ON CUSTOMER SATISFACTION
PUBLIC BANKS ANALYSIS
Abstract
TThe research aimsto test the level of satisfaction against public banks with the Serqual
method. In this context, the 22-item Service Quality Scale consisting of Concreteness,
Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy factors was developed by Parasuraman,
Zeithaml, and Berry (1985) and adapted into Turkish by Bülbül and Demirer (2008) was used.
For satisfaction, the 3-word Satisfaction Scale developed by Bülbül (2012) was used. The
research sample was determined as Kütahya, and 343 out of 355 participants were included in
the research. It is seen that the difference between expectations and performance is less for
men in terms of tangibility, women in terms of Reliability, women in terms of
Responsiveness, men in terms of Assurance, and women in terms of Empathy.
Keywords: Service Quality, Customer Satisfaction, Serqual
GİRİŞ
İş performansı için kritik öneme sahip olan hizmet kalitesi literatürde geniş çapta
incelenmektedir. Hizmet, somut üründen farklı özellikleri ve karmaşık yapısı ile
farklılaşmaktadır. Hizmet kalitesi, soyutluğu, heterojenliği ve ayrılmazlığı nedeniyle somut
üründen farklılaşmaktadır (Gaunker ve Gaonkar, 2021: 150). Müşteri beklentilerini ne kadar
iyi karşıladığı olarak tanımlanan hizmet kalitesinin değerlendirilmesi somut ürünler kadar
eskiye dayanmamaktadır. Mal ve hizmetlerde kalitenin sağlanması, 1980'lerden itibaren bir
pazarlama önceliği haline gelmiştir (Leonard ve Sasser 1982: 172; Rabin 1983).
Pazarlamacılar somut ürünler için kaliteyi artan hassasiyet seviyeleri ile tanımlamış ve ölçmüş
olsalar da (Crosby 1979; Garvin 1983: 67), hizmet kalitesini anlamakta ve kontrol etmekte
güçlük çekmektedirler. Özellikle pandemi sürecinin etkileriyle beraber hizmet kalitesinin
ölçümü daha da önem kazanmaya başladı (Chuenyindee, vd., 2022:2). Hizmet kalitesinin
ölçümü için farklı farklı çalışmalar olmasına Parasuraman vd. (1985)’nın büyük katkısı
olduğu söylenebilmektedir.
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Araştırmanın Amacı ve Modeli
Kamu bankacılığında hizmet kalitesini ölçülen çalışmanın modeli Şekil 1 ile verilmiştir.
Şekil 1: Çalışmanın Modeli
BANKANIN HİZMET
SUNMA PERFORMANSI

BANKA HİZMETLERİNDEN
BEKLENTİLER
SMTL

SMTL

GVNR

GVNR

YNTV

MÜŞTERİ
TATMİNİ

YNTV

GVNC

GVNC

EMPT

EMPT

Katılımcıların beklentilerinin ve performans algılarının müşteri tatminleri üzerindeki etkisine
bakılmıştır. Banka müşterilerinin tatmin düzeyi üzerinde banka performanslarının ve müşteri
beklentilerinin arasındaki farkın etkisinin kamu bankaları düzeyinde incelenmesi
amaçlanmıştır. Parasuraman, Zeithaml ve Berry (1985) tarafından geliştirilen Bülbül ve
Demirer (2008) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Somutluk, Güvenirlilik, Yanıt
Verebilirlik, Güvence, Empati faktörlerinden oluşan 22 ifadeli Hizmet Kalitesi Ölçeği
kullanılmıştır. Tatmin için Bülbül (2012) tarafından geliştirilen 3 ifadeli Tatmin Ölçeği
kullanılmıştır. Araştırmanın hipotezleri;
H1: Katılımcıların cinsiyetine göre banka hizmetlerine karşı tatmin düzeyleri farklılık
göstermektedir.
H2: Katılımcıların yaşına göre banka hizmetlerine karşı tatmin düzeyleri farklılık
göstermektedir.
H4: Katılımcıların banka hizmetlerinden beklentileri ve bankanın hizmet sunma performansı
algılarının tatmin olma düzeyleri üzerinde etkisi vardır.
Bulgular
Araştırmanın bulgularını incelemek için öncelikle Banka Hizmetlerinden Beklentiler ve
Banka Hizmetlerinin Performansı Ölçeklerinin güvenirlik ve faktör analizleri yapılmıştır.
Tablo 1: Güvenirlik Analizi
İfade
Ölçek
Sayısı
Banka Hizmetlerinden Beklentiler
22
Banka Hizmetlerinin Performansı
22

Cronbach's
Alpha
0,78
0,76

Tablo 1 ölçeklerin güvenirlik değerlerinin kabul edilebilir sınırlar dahilinde olduğu
görülmektedir.
Banka Hizmetlerinden Beklentiler ve Kullanılan Bankanın Hizmet Sunma Performansı için
güvenirlik analizi yapılmıştır.
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Tablo 2: Banka Hizmetlerinden Beklentiler İçin Faktör Analizi
İfade

STML
0,84
0,75
0,6
0,76

Faktörler
GVNR YNTV GVNR EMPT

BB1
BB2
BB3
BB4
BB5
0,76
BB6
0,68
BB7
0,75
BB8
0,74
BB9
0,7
BB10
0,74
BB11
0,68
BB12
0,65
BB13
0,7
BB14
0,82
BB15
0,76
BB16
0,83
BB17
0,65
BB18
0,68
BB19
0,66
BB20
0,68
BB21
0,75
BB22
0,56
Extraction Method: Principal Component
Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser
Normalization.
a. Rotation converged in 8 iterations.

Tablo 2 ile yapılan faktör analizi neticesinde 5 faktör oluştuğu görülmektedir. 1.,2,3,4.
ifadeler Somutluk boyutuna; 5.,6.,7.,8.,9. ifadeler Güvenirlilik boyutuna; 10.,11.,12.,13.,
ifadeler Yanıt Verebilirlik boyutuna; 14.,15.,16.,17. ifadeler Güvence boyutuna;
18.,19.,20.,21.,22. ifadeler Empati boyutuna dahil edilmiştir.

51

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Tablo 3: Bankanın Hizmet Sunma Performansı İçin Faktör Analizi
İfade

STML
0,75
0,84
0,75
0,68

Faktörler
GVNR YNTV GVNR EMPT

BB1
BB2
BB3
BB4
BB5
0,66
BB6
0,75
BB7
0,74
BB8
0,77
BB9
0,75
BB10
0,68
BB11
0,65
BB12
0,64
BB13
0,84
BB14
0,64
BB15
0,73
BB16
0,82
BB17
0,78
BB18
0,77
BB19
0,79
BB20
0,8
BB21
0,74
BB22
0,75
Extraction Method: Principal Component
Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser
Normalization.
a. Rotation converged in 8 iterations.

Tablo 3 ile yapılan faktör analizi neticesinde 5 faktör oluştuğu görülmektedir. 1.,2,3,4.
ifadeler Somutluk boyutuna; 5.,6.,7.,8.,9. ifadeler Güvenirlik boyutuna; 10.,11.,12.,13.,
ifadeler Yanıt Verebilirlik boyutuna; 14.,15.,16.,17. ifadeler Güvence boyutuna;
18.,19.,20.,21.,22. ifadeler Empati boyutuna dahil edilmiştir.
Tablo 4: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet/Yaş
Yaş
18-25
26-35
36-45
46-55
+56
Kadın
45
43
24
22
16
Cinsiyet
Erkek
68
46
37
25
17
Toplam
113
89
61
47
33

52

Total
150
193
343
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Araştırmaya katılanların 150’nin kadın, 193’ünün erkek olduğu; 113’ünün 18 – 25 yaş
aralığında, 89’unun 26 – 35 yaş aralığında, 61’nin 36 – 45 yaş aralığında, 47’sinin 46 – 55 yaş
aralığında, 33’ünün 56 yaş ve üzeri olduğu görülmektedir.
Tablo 5: Değişkenler İçin Korelasyon Analizi
Değişkenler 1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bek.Somutlu
0,63 0,509 0,55 0,62 0,46 0,44 0,36 0,34 0,25
1 **
**
**
**
**
**
**
**
**
luk
Bek.Güvenirl
0,68* 0,76 0,71 0,34 0,34 0,23 0,27
0,15
1
*
**
**
**
**
*
**
ilik
Bek.YntVeril
0,83 0,74 0,25 0,44 0,21 0,36
0,26
1
**
**
**
**
**
**
e.
0,87 0,37 0,45 0,34 0,42 0,27
Bek.Güvence
1
**
**
**
**
**
**
Bek.Empati
Tatmin

1

**

**

**

0,17 0,85 0,32
*

**

**

0,25 0,86 0,26
**

**

**

0,42 0,91 0,42
**

**

**

0,42 0,46 0,35 0,38 0,24 0,32 0,93 0,34
**

1

Per.Somutlul
uk
Per.Güvenirli
lik
Per.YntVeril
e.

**

**

**

**

**

**

**

0,78 0,64 0,74 0,63 0,55 0,47 0,77
**

1

**

**

**

**

**

**

0,75 0,73 0,64 0,56 0,47 0,86
**

1

**

**

**

**

**

0,71 0,57 0,54 0,35 0,83
**

1

**

**

0,79 0,68
**

1

Per.Güvence
Per.Epmati

**

**

0,4**

**

**

0,91
**
**

0,32 0,79
**

1
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**

0,69 0,21 0,88
1

beklenti
performans

11
12
13
0,24 0,81 0,49

**

0,38
**

1

Tablo 5 ile değişkenler arasında düşük düzeyden yüksek düzeye kadar değişen şekillerde
ilişki olduğu görülmektedir.
Tablo 6: Değişkenler İçin Cinsiyete Göre Fark Testi
Kadın / Erkek
N
Ortalama
sig
Kadın
150
-0,95
Performans
0,54
Erkek
193
-1,02
Kadın
150
3,67
Tatmin
0,00
Erkek
193
3,12
Tablo 6’ya göre performans açısından bir fark olmadığı tatmin açısından kadınların tatmin
düzeylerinin daha fazla olduğu görülmektedir.
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Tablo 7: Değişkenler İçin Yaşa Göre Fark Testleri
Değişken Yaş
N
Ortalama Değişken
Yaş
N
18113
-1,24
18-25
113
25
2689
-0,71
26-35
89
35
3661
-1,06
36-45
61
tatmin
performans
45
4647
-1,10
46-55
47
55
+56
33
-0,74
+56
33
Total
343
-1,00
Total
343

Ortalama
2,82
3,37
3,89
3,52
4,22
3,31

Tablo 7 ile performans açısından 18 – 25 yaş aralığı ile 26 – 35 yaş aralığı arasında, 18 – 25
yaş aralığı ile 56 yaş ve üzeri arasında; tatmin açısından 18 – 25 yaş aralığı ile 26 – 35 yaş
aralığı arasında, 18 – 25 yaş aralığı ile 36 – 45 yaş aralığı arasında anlamlı fark olduğu
görülmektedir.
Tablo 8: Değişkenler İçin Regresyon Analizi Sonuçları
Değişkenler
B
Somutluk
0,22*
Güvenirlilik
0,09
Yanıt
0,35*
Verebilirlik
Güvence
-0,15*
Empati
0,52*
sig
0
R
0,64
R2
0,41
*p <0,05
SONUÇ
Banka müşterilerinin bankaların sunduğu hizmetten bekledikleri ile bankanın sunduğu hizmet
arasında algılanan farkın kamu bankaları düzleminde incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla
bankaların mevcut performansları cinsiyet ve yaş açısından incelenmiştir. Bankaların mevcut
performansının müşteri tatmini üzerindeki etkisini test etmek için regresyon analizi
yapılmıştır. Kadınların bankaların sunduğu hizmete yönelik algılarının daha yüksek olduğu,
yaş açısından tatmin ve performans için 18 – 25 yaş aralığının algılarının daha yüksek olduğu
bulgulanmıştır. Tatmin üzerinde somutluğun, yanıt verebilirliğin, güvencenin, empatinin
etkisi olduğu görülmektedir.
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ABSTRACT
Confidence in financial services is important for effective functioning of financial system and
ensuring financial stability. Banks, one of main institutions of financial system, and bank
services, individuals’ role to maintain their lives comfortably and institutions’ role to continue
their activities are undeniable facts. Thus, relationship between confidence in financial
services and credit and debit cards number, one of the most significant services by banks, and
these cards’ usage were examined in this study. Accordingly, a short and long-term
relationship between financial services confidence index for 2014-2020 period in Turkey and
debit and credit cards total number and total transaction amounts of these cards was
empirically investigated. Within the study, two different models were established, where
financial services confidence index was dependent variable, and debit and credit cards total
number and transaction amounts were independent variables. While data related to financial
services confidence index were obtained from Central Bank of the Republic of Turkey
database; bank and credit cards’ total number and data related to these cards’ transaction
amounts were obtained from the Interbank Card Center. A total of 84 months of data for the
period 2014/1-2020/12 were subjected to Johansen cointegration and Granger causality test.
Regarding Johansen cointegration test, debit and credit cards number and transaction amounts
were cointegrated with financial services confidence index. Namely, financial services
confidence index and debit and credit cards number and transaction amounts moved together
in the long run. As a result of VEC Granger causality test to examine short-term relationship,
no short-term causality relationship was encountered between financial services confidence
index and debit and credit cards number. However, a short-term, bidirectional causality
relationship was found between financial services confidence index and transaction amount of
credit cards. Accordingly, study results indicate existence of a long-term relationship between
confidence in financial services and debit cards’ number and usage in Turkey, and a shortterm causality relationship between credit cards’ usage.
Keywords: Financial Services Confidence Index, Credit and Debit Card Usage, Johansen
Cointegration, Granger Causality
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FİNANSAL HİZMETLER GÜVEN ENDEKSİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİNİN
KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ
ÖZET
Finansal hizmetlere olan güven, finansal sistemin etkin olarak faaliyet göstermesinde ve
finansal istikrarın sağlanmasında önem arz etmektedir. Finansal sistemin temel kurumlarından
biri olan bankalar ve bankaların sunduğu hizmetler, bireylerin yaşamlarını rahatlıkla
sürdürebilmeleri, kurumların ise faaliyetlerini devam ettirebilme kabiliyetlerindeki rolü de
yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu bağlamda çalışmada, finansal hizmetlere olan güven ile
bankaların sunduğu en önemli hizmetlerden biri olan kredi ve banka kartlarının sayısı ile bu
kartların kullanımı arasındaki ilişki incelenmiştir. Buna göre Türkiye’de 2014-2020 dönemine
ilişkin finansal hizmetler güven endeksi ile banka ve kredi kartlarının toplam sayısı ve bu
kartların toplam işlem tutarları arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişki, ampirik olarak
araştırılmıştır. Çalışmanın amacı kapsamında finansal hizmetler güven endeksinin bağımlı
değişken, banka ve kredi kartlarının toplam sayısının ve işlem tutarlarının ise bağımsız
değişken olduğu iki farklı model kurulmuştur. Finansal hizmetler güven endeksine ilişkin
veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veri tabanından; banka ve kredi kartlarının
toplam sayısı ve bu kartların işlem tutarlarına ilişkin veriler ise Bankalararası Kart
Merkezi’nden elde edilmiştir. Çalışmada, 2014/1-2020/12 dönemine ilişkin toplam 84 aylık
veri, Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik testine tabi tutulmuştur. Johansen eş
bütünleşme testi sonucunda, finansal hizmetler güven endeksi ile banka ve kredi kartı
sayısının ve işlem tutarlarının eş bütünleşik olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle,
finansal hizmetler güven endeksi ile banka ve kredi kartı sayısı ve işlem tutarları uzun
dönemde birlikte hareket etmektedir. Kısa dönemli ilişkiyi incelemek üzere yapılan VEC
Granger nedensellik testi sonucunda ise, finansal hizmetler güven endeksi ile banka ve kredi
kartların sayısı arasında kısa dönemli bir nedensellik ilişkisi saptanmamıştır. Ancak, finansal
hizmetler güven endeksi ile kredi kartlarının işlem tutarı arasında kısa dönemli, çift yönlü bir
nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Buna göre, çalışmanın sonuçları, Türkiye’de finansal
hizmetlere güven ile banka kartlarının sayısı ve kullanımı arasındaki uzun dönemli ilişkinin,
kredi kartlarının kullanımı arasında ise kısa dönemli nedensellik ilişkinin varlığına işaret
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Finansal Hizmetler Güven Endeksi, Kredi ve Banka Kartı Kullanımı,
Johansen Eş Bütünleşme, Granger Nedensellik
1. INTRODUCTION
Behavioral attitudes, tendencies and expectations of individuals and businesses towards
financial institutions are highly significant for the development of financial markets. It can be
stated that confidence factor is important in maintaining the efficiency and stability of
institutions operating in financial markets. Due to the purchasing process for financial
services and products and the variety of products available, fragility and risk occur and the
role of the factor of confidence comes into play. The concept of confidence is an individual's
acceptance of the risks associated with the type and depth of dependency inherent in a
particular relationship. The dependency in the relationship can be one-sided due to the nature
of the addiction, or it can be established mutually (Hamurcu, 2021: 1143). In the literature,
there is no consensus on the correct measurement of confidence, and there are different
perspectives. By revealing the need for confidence in financial services, financial crises have
made the level of confidence in the financial system and institutions increasingly important
for both market participants, politicians and researchers (Bülbül, 2013: 236).
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The Financial Services Confidence Index is an index value calculated based on a financial
services survey. This index is defined as an indicator in which the answers given to the
financial services survey questions are evaluated together and summarized in order to reveal
the evaluations and expectations of financial institutions regarding their business situation and
the demand for services (business volume). The index is calculated by the Central Bank of the
Republic of Turkey by applying different monthly and quarterly surveys. In other words, the
calculation in question is obtained by taking the arithmetic average of the index value
calculated by adding the number 100 to the balance values that are predominantly combined
based on the responses to the financial services survey (TCMB-Metaveri, 2022)
Figure 1.1 indicates financial services confidence index for the 10-year period between 20122021 in Turkey. In the figure, it could be stated that while the index value followed a
horizontal course between 2012-2017, there was a decreasing trend especially in the period
between 2017-2019. In the last three-year period, the index value increased.
200,00

171,44

170,44

158,42

143,11

160,00
120,00
80,00
40,00
0,00

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Financial Services Confidence Index

Figure 1.1. Financial Services Confidence Index
The banking sector, which is one of the most prominent areas of application of financial
services, is reshaping with the changing needs of people today when globalization is gaining
momentum. As information and communication technology (ICT) develops, an informationbased society and economy are emerging. Along with this development, banking services
have also undergone fundamental changes. In particular, digital banking services have come
to the forefront rather than physical branch infrastructure such as ATM, mobile banking and
internet banking (Drigă and Isac, 2014: 49). In terms of the use of banking services in Turkey,
debit and credit cards usage is increasing day by day. As of the end of 2021, there are 83.8
million credit cards in Turkey. Of this number, 76.1 million are individual cards, while 7.7
million are commercial cards. When analysed in terms of debit cards, 150.1 million debit
cards have been used in the same period. In addition, the number of payment transactions
made with debit cards in 2021 was around 3.0 billion, and the transaction amount reached 280
billion liras (BKM, 2021: 49).
In line with the above information, it is aimed to investigate the relationship between the
financial services confidence index and the use of banking services in this study. For this
purpose, the study has been designed as a total of four sections: literature review, research
methodology and conclusion, respectively, after the introduction section.
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2. LITERATURE REVIEW
It has been determined that there are studies on various types of confidence indices such as
consumer confidence index, economic confidence index and real sector confidence index in
the literature, but research on financial services confidence index and banking services is
limited. In this context, some domestic and foreign studies conducted on the financial services
confidence index are summarized below.
Al-Eyd et al. (2009) investigated the short-term relationship between consumer confidence
index and consumption. The authors analyzed quarterly data from 1973 to 2005 on a sample
of Germany, Italy, France, the United Kingdom, and the USA, using the Granger causality
test. In consequence of the study, the authors determined that the effect of consumption on the
confidence index was limited to the period between 1973-1989.
Görmüş and Güneş (2010) aimed to investigate the relationship between consumer
confidence, stocks and exchange rates. The authors analyzed monthly data from January 2002
to December 2008 through GARCH-M and least squares methods. With respect to the study,
the authors found a causality relationship between the stock and exchange rates towards the
consumer confidence index.
Hsu et al. (2011) investigated the causality relationship between consumer confidence index
and stock market index with panel data analysis. As a result of the study, the authors
determined that the change in stock returns was the cause of the change in the consumer
confidence index.
Dees and Brinca (2013) examined the relationship between consumer confidence and
consumption expenditures on the sample of the Eurozone and the USA. The authors analyzed
the data for the quarter between 1985(Q1) and 2010(Q2) through decointegration and Granger
causality tests. As a result of the study, the authors found that consumption expenditures also
increased as the confidence coefficient increased.
Islam and Mumtaz (2016) empirically examined the relationship between consumer
confidence index and economic growth in selected European countries (United Kingdom,
Germany, France, Denmark and the Netherlands). The authors analyzed monthly data from
January 1996 to April 2012 using a panel cointegration test. As a result of the study, the
authors revealed that there was a long-term relationship between the consumer confidence
index and economic growth.
Çevikalp (2017) examined the factors affecting the financial services confidence index. The
author analyzed the monthly data between May 2012 and March 2017 with Granger causality
and ARDL approach. With regards to the study, the author determined that variables such as
gold price, manufacturing industry capacity utilization rate, unemployment rate and inflation
rate had an effect on the financial services confidence index in the long run. As a consequence
of the Granger causality test, the effect of the manufacturing industry capacity utilization rate
on the financial services confidence index was determined.
Iskenderoğlu and Akdağ (2017) examined validity of financial services confidence index in
the sample of Turkey. The authors analyzed monthly data from May 2015 to August 2017
with Granger causality tests and Breitung and Candelon frequency causality tests. As a result
of the study, the authors identified a long-term relationship between financial services
confidence index and BIST 100 index. Moreover, one-way causality was determined by the
authors from the financial services confidence index to the net funding of the Central Bank of
the Republic of Turkey.
Dilber et al. (2018) investigated the relationship between financial services confidence index
and economic growth. The authors tested monthly data from 2012-2014 with Pearson
correlation analysis.
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Consequently, the authors determined a statistically significant and positive relationship
between the financial services confidence index and the chained volume index.
Tüzün and Erem Ceylan (2018) investigated the causality relationship between financial
services confidence index and credit default (CDS). In the study, the authors analyzed
monthly data between 2012 and 2018 using the Hacker and Hatemi-J method. As a result, the
authors determined a unidirectional causality from the CDS variable to the financial services
confidence index.
Aytekin and Doyar (2019) examined the effect of exchange rate fluctuations on industrial
production and consumer confidence for the period 2008-2019. The authors analyzed monthly
data using the Johansen cointegration and Granger causality tests. Consequently, the authors
determined a two-way causality between the exchange rate and industrial production, while
they determined a one-way causality relationship from the exchange rate to the consumer
confidence index.
Öztürk (2020) examined the relationship between confidence indices and economic growth in
Turkey. The author investigated the relationship between confidence index types and
economic growth using structural VAR, variance decomposition and Granger causality
methods. As a result of the study, the author determined that there was a two-way causality
relationship between the economic confidence index and economic growth.
Alptürk et al. (2021) examined the relationship between financial services confidence index
and BIST city indices. The authors analyzed whether there was a statistical relationship
between the variables using the Toda-Yamamoto causality test. As a result, the authors
determined a causal relationship between the financial services confidence index and some
city indices.
Karabıyık (2022) examined the relationship between financial services confidence index and
real sector confidence index in the sample of Turkish economy. Monthly data between May
2012 and March 2020 were analyzed by the authors using the least squares technique. As a
result of the study, the authors found mutual causality between the real sector confidence
index and the financial services confidence index in the short run.
Zanbak et al. (2022) examined the relationship between consumer confidence index and
selected macro variables with Johansen cointegration and causality tests. The authors
analyzed monthly data from 2007-2020. As a result of the study, the authors determined that
exchange rate, unemployment rate, inflation rate, youth unemployment rate and consumer
loan interest were not the causes of consumer confidence index in the short term.
When the domestic and foreign studies in the literature are evaluated as a whole, it is seen that
the studies mostly focus on consumer confidence, economic confidence and real sector
confidence index.
3. RESEARCH METHODOLOGY
3.1. Dataset of the Study
In the study, financial services confidence index for the period 2014/1-2020/12 in Turkey, as
well as the total number of credit and debit cards and monthly data on the transaction amounts
of these cards were utilised. Data on the financial services confidence index were obtained
from the Electronic Data Distribution System of the Central Bank of the Republic of Turkey;
data on the number of debit and credit cards and transaction amounts were obtained from the
Interbank Card Center.
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In the research, symbols are expressed as follows: FHGE for financial services confidence
index, KREDIKART for the total number of credit cards, BANKKART for the total number
of debit cards, ISLEMKREDIT for the transaction amount for domestic use of domestic credit
cards, and ISLEMBANKA for the domestic usage transaction amount of domestic bank cards.
3.2. Hypotheses and Models
In the research, the short and long-term relationship between the financial services confidence
index and the number of credit and debit cards and the transaction amounts related to the use
of these cards are examined. Accordingly, the hypotheses of the study are as follows:
H1: There is a long-term relationship between the financial services confidence index and the
total number of credit cards.
H2: There is a long-term relationship between the financial services confidence index and the
total number of debit cards.
H3: There is a long-term relationship between the financial services confidence index and the
domestic usage transaction amount of domestic credit cards.
H4: There is a long-term relationship between the financial services confidence index and the
domestic usage transaction amount of domestic bank cards.
H5: There is a short-term relationship between the financial services confidence index and the
total number of credit cards.
H6: There is a short-term relationship between the financial services confidence index and the
total number of debit cards.
H7: There is a short-term relationship between the financial services confidence index and the
domestic usage transaction amount of domestic credit cards.
H8: There is a short-term relationship between the financial services confidence index and the
domestic usage transaction amount of domestic bank cards.
Within the scope of the hypothesis, the model constructed in examining the short- and longterm relationship between the financial services confidence index and the number of credit
and debit cards is as follows:
FHGEt =β0 +β1LNKREDIKARTt+ β2 LNBANKKARTt +εt

(1)

The model constructed in examining the short- and long-term relationship between the
financial services confidence index and the transaction amount of credit and debit card usage
is as follows.
FHGEt =β0+β1LNISLEMKREDITt+β2LNISLEMBANKAt +εt

(2)

In models symbols denotes as follows;
t
: for time (monthly),
: for constant parameter,
β0
β1, β2 : for slope parameter,
εt
: for error term.
3.3. Findings
Descriptive statistics regarding variables included in the study are presented in Table 3.1.
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Mean
Maximum
Minimum
Standard
Deviation
Number of
Observations

FHG
E
161.4
0
187.3
118.1

Table 3.1. Descriptive Statistics of Variables
LNBANKKA LNKREDIKA LNISLEMKR
RT
RT
EDIT

LNISLEMBA
NKA

18.52

17.95

10.95

10.94

18.79
18.35

18.14
17.85

11.51
10.34

11.69
10.36

13.92

0.133

0.08

0.28

0.34

84

84

84

84

84

When Table 3.1 is examined; It is seen that there are data on mean, maximum, minimum
values, standard deviation and number of observations for all variables in the study. In
addition, it was observed that they were included in the analysis by taking their natural
logarithms due to the scale difference between the BANKKART, KREDIKART,
ISLEMKREDIT, and ISLEMBANKA variables. In this context, it was identified that mean
value of the financial services confidence index variable, which was discussed in the research,
was 161.40, the highest value was 187.3, and the lowest value was 118.1 as of the relevant
period. It was determined that mean value of the LNBANKKART variable was 18.52, the
highest value was 18.79, and the lowest value was 18.35. It was stated that the mean value of
the LNKREDIKART variable was 17.95, the highest value was 18.14, and the lowest value
was 17.85. The mean value of the LNISLEMKREDIT variable was calculated as 10.95, the
highest value was 11.51, and the lowest value was 10.34. Finally, it was observed that the
mean value of the LNISLEMBANKA variable was 10.94, the highest value was 11.69 and the
lowest value was 10.36. However, the number of observations for all the variables used in the
research was 84.
Augmented Dickey Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) unit root tests were performed to
determine the stationary levels of the data belonging to the variables used in the study.
Augmented Dickey Fuller (ADF) unit root test results are stated in Table 3.2
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Table 3.2. Augmented Dickey Fuller (ADF) Unit Root Test Results
I(0): Level
I(1): 1st Difference
Trend
Variables
Trend and
Intercept
None
Intercept
and
None
Intercept
Intercept
FHGE
3.293346** 3.990634** 0.354321 11.22152* 11.14954* 11.28904*
LNBANKKART
2.591425
-1.668427 6.152647
7.127326* 7.783448* 5.356865*
LNKREDIKART
4.381915
-0.368325 3.905285
6.239081* 7.670693* 2.968734*
LNISLEMKREDIT 0.867588
-6.147908 6.249892
6.820129* 6.773680* 13.07280*
LNISLEMBANKA -0.332618 -6.967568* 7.079203
7.808028* 7.742023* 14.05072*
Note: *indicates significance at 1%, ** at 5%.
According to the results of Augmented Dickey Fuller (ADF) test in Table 3.2, all the variables
in the study were found to be stationary at the first difference.
After testing the stationary levels of the variables in the study with the Augmented Dickey
Fuller (ADF) unit root test, they were also tested with the Phillips-Perron (PP) unit root test
and the results are submitted in Table 3.3.
Table 3.3. Phillips-Perron (PP) Unit Root Test Results
I(0): Level
I(1): 1st Difference
Trend
Variables
Trend and
Intercept
None
Intercept
and
None
Intercept
Intercept
FHGE
3.293346** 3.990634** 0.487585 13.45501* 13.34650* 13.54697*
LNBANKKART
2.315358
-1.699846 4.933486
7.120734* 7.783448* 5.532484*
LNKREDIKART
3.876318
-0.446743 4.899173
6.379482* 7.670693* 4.492006*
LNISLEMKREDIT -0.280497
-6.151560 7.291907
21.46205* 21.23399* 13.68758*
LNISLEMBANKA -0.931782 -7.066113* 3.257877
16.14916* 16.04312* 14.35935*
Note: *indicates significance at 1%, ** at 5%.
When Table 3.3 is examined, the variables are stationary at the first difference concerning
Phillips-Perron (PP) unit root test results.
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3.3.1. First Research Model Findings
In the first research model, it is aimed to examine the short- and long-term relationship
between financial services confidence index and the number of credit and debit cards. In this
context, While examining the long-term relationship through Johansen cointegration test,
VEC Granger test was used to examine the short-term causality relationship. First, the optimal
lag length for variables included in the model was identified. The criteria for optimal lag
lengths for variables included in the model are shown in Table 3.4.
Lag
0
1
2
3
4
5
6
7

Table 3.4. VAR Optimal Lag Length Criteria
LogL
LR
FPE
AIC
SC
3.394278
NA
0.000199
-0.010241
0.081076
328.8472 617.0926
5.35e-08*
-8.229799*
-7.864530*
336.1405 13.26047
5.60e-08
-8.185468
-7.546248
337.9684 3.181029
6.77e-08
-7.999179
-7.086009
341.4044 5.711803
7.86e-08
-7.854660
-6.667538
347.0434 8.934515
8.65e-08
-7.767361
-6.306288
354.4349 11.13521
9.14e-08
-7.725582
-5.990557
377.7614 33.32356*
6.41e-08
-8.097698
-6.088722
Note:*, defined optimal lag length

HQ
0.026285
-8.083694*
-7.929785
-7.633919
-7.379822
-7.182945
-7.031587
-7.294126

Table 3.4 contains lag lenght values wih respect to LR test statistics, Final Prediction Error
(FPE), Akaike (AIC), Schwarz (SC) and Hannan-Quinn (HQ) information criteria.
Accordingly, the optimal lag length was determined as 1 ragarding the FPE, AIC, SC and HQ
information criteria in the model.
After determining the optimal lag length, Johansen cointegration test was applied to the model
as a second step and the results are stated in Table 3.5.
Table 3.5. Johansen Cointegration Test Results-1
Fisher
Fisher Statistics
H0 Hypothesis
Statistics
(The Largest
Eigenvalue
(Trace test)
Eigenvalue Test)
None(r=0)
0.363555
49.67945**
37.05235**
At most 1(r≤1)
0.123285
12.62710**
10.78897
At most 2(r≤2)
0.022167
1.838125
1.838125
Note:**, indicates significance at 5%.
Table 3.5 contains the results of Johansen cointegration test for the first model of the research.
Accordingly, the trace test result demonstrate existence of 2 cointegration equations among
the variables at the 5% level and the largest eigenvalue test results display eixstence of 1
cointegration equation at the 5% level. According to the test results obtained, the presence of
a long-term relationship between the variables in the model was identified. Namely, the series
move together in the long run.
Thirdly, the results of the heteroscedasticity and autocorrelation tests are presented in Table
3.6 in order to test assumptions regarding the esimation of the model.
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Lag
1
2

Table 3.6. LM and White Test Results
LM test
White Test
LR-ist.
Prob.
Chi Square
df
1.452656
0.9975
45.35092
48
2.512295
0.9806

Prob.
0.5820

Table 3.6 submits the results of the LM test and the White test in the model. Accordingly, the
LM test results show that there is no autocorrelation problem while the White test results
indicate the nonexistence of heteroskedasticity problem in the model.
Finally, VEC Granger Causality/ Block Exogeneity Wald test was performed in order to
determine the short-term causality relationship in the model and the results are presented in
Table 3.7.
Table 3.7. VEC Granger Causality/ Block Exogeneity Wald Test Results
Variables
Lag
Chi-Square
Prob.
D(FHGE)
D(LNKREDIKART)
1
0.015209
0.9019
D(LNBANKKART)
1
1.138760
0.2859
All
2
1.325821
0.5153
D(LNKREDIKART)
D(FHGE)
1
3.522253
0.0606
D(LNBANKKART)
1
2.905118
0.0883
All
2
6.575055
0.0373
D(LNBANKKART)
D(FHGE)
1
1.159437
0.2816
D(LNKREDIKART)
1
0.362238
0.5473
All
2
1.665337
0.4349
Table 3.7 shows the results of the VEC Granger Causality/Block Externality Wald test, which
was conducted to determine the short-term causality relationship between the variables at the
lag length determined. Accordingly, the variables LNBANKKART and LNKREDIKART
together are not the cause of the FHGE variable. The FHGE variable is also not the cause of
the LNKREDIKART and LNBANKKART variables. With respect to the findings, there is no
short-term causality relationship between dependent variable of FHGE in the model and the
independent variables of LNKREDIKART and LNBANKKART.
3.3.2. Second Research Model Findings
In the second research model, it is aimed to examine the short and long-term relationship
between financial services confidence index and the transaction amounts of credit and debit
card usage through the Granger test according to the Johansen co-integration and VEC
model.Initially, the optimal lag length for the model has been determined and the results are
presented in Table 3.8.
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Lag
0
1
2
3
4
5
6
7

LogL
-207.5203
-67.79055
-48.45364
-37.15576
-29.66663
-22.82791
-18.49956
-9.137467

Table 3.8. VAR Optimal Lag Length Criteria
LR
FPE
AIC
SC
NA
0.047569
5.468059
5.559376
264.9421
0.001595
2.072482
2.437750*
35.15801
0.001221
1.803991
2.443210
19.66126* 0.001154*
1.744305*
2.657476
12.44947
0.001206
1.783549
2.970671
10.83536
0.001287
1.839686
3.300760
6.520633
0.001472
1.961028
3.696052
13.37442
0.001484
1.951623
3.960599
Note:*, determined optimal lag length

HQ
5.504585
2.218586
2.059673*
2.109566
2.258387
2.424103
2.655022
2.755195

Table 3.8 contains the values of lag lengths related to LR, FPE, AIC, SC and HQ information
criteria. Accordingly, the optimal lag length has been determined as 3 according to the LR,
FPE and AIC information criteria.
After determining the optimal lag length, Johansen cointegration test has been applied to the
model and the results are presented in Table 3.9.
Table 3.9. Johansen Cointegration Test Results-2
Fisher
Fisher Statistics
H0 Hypothesis
Statistics
(The Largest
Eigenvalue
(Trace test)
Eigenvalue Test)
None(r=0)
0.288244
47.49669**
27.20162**
At most. 1(r≤1)
0.154989
20.29507
13.47244
At most 2(r≤2)
0.081748
6.822630
6.822630
Note:**, indicates significance at 5%.
When Table 3.9 is examined, there is 1 cointegration equation among the variables at the 5%
level in the model according to the results of the trace test and the largest eigenvalue.
Accordingly, there is a long-term relationship between the variables, and the series move
together in the long run. Accordingly, there is a long-term relationship between the variables,
and the series move together in the long run.
The presence of heteroscedasticity for the estimation of the model was tested by White and
presence of autocorrelation was tested with the LM test, and the results are presented in Table
3.10.

Lag
1
2
3
4

Table 3.10. LM and White Test Results
LM test
White Test
LR-ist.
Prob.
Chi-Square
df
12.38404
0.1925
132.1156
108
19.04001
0.0249
8.938498
0.4430
15.66447
0.0742

Prob.
0.0574

According to the results of the LM test probability value in Table 3.10, it has been determined
that there is no autocorrelation problem in the model in general. White test probability value
results also indicate that there is no heteroscedasticity problem.
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VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Test was used to examine the short-term
relationship in the model, and the results are presented in Table 3.11.
Table 3.11. VEC Granger Causality/ Block Exogeneity Wald Test Results
Variables
Lag
Chi-Square
Prob.
D(FHGE)
D(LNKREDIKART)
3
8.122930
0.0435
D(LNBANKKART)
3
4.422372
0.2193
All
6
14.17085
0.0278
D(LNKREDIKART)
D(FHGE)
3
18.19734
0.0004
D(LNBANKKART)
3
5.940560
0.1145
All
6
24.40507
0.0004
D(LNBANKKART)
D(FHGE)
3
6.166189
0.1038
D(LNKREDIKART)
3
27.02586
0.0000
All
6
30.36829
0.0000
Table 3.11 displays the results of the VEC Granger Causality/Block Externality Wald test.
Accordingly, the LNISLEMKREDIT and LNISLEMBANKA variables together are the shortterm cause of the FHGE variable. However, the LNISLEMBANKA variable is not the cause
of the FHGE variable. Also, the FHGE variable is not the short-term cause of the
LNISLEMKREDIT variable. However, the FHGE variable and the LNISLEMBANKA
variable together are the cause of the LNISLEMKREDIT variable. Also, the FHGE variable is
not the short-term cause of the LNISLEMBANKA variable. But the LNISLEMKREDIT
variable is the cause of the LNISLEMBANKA variable together with the FHGE variable.
Consequently, the results obtained in general within the scope of the dependent and
independent variables examined within the scope of the research model indicate that there is a
short-term bidirectional causality relationship between the FHGE variable and the
LNISLEMKREDIT variable.
4. CONCLUSION
In this study, it is aimed to investigate the long- and short-term relationship between financial
services confidence and the use of banking services in Turkey between the years 2014-2020.
For this purpose, the financial services confidence index as an indicator of financial services
confidence, the number of credit and debit cards as an indicator of banking services and the
amount of transactions related to the use of these cards were utilised. In the study, 84 months
of data for the period 2014/1-2020/12 were subjected to the Johansen cointegration and
Granger causality test. Two different models were established for the purpose of the study. In
the first model, the financial services confidence index was used as the dependent variable,
and the total number of credit and debit cards was used as two different independent
variables. In the second model, the financial services confidence index was considered as the
dependent variable and the transaction amounts of credit and debit cards as two different
independent variables. In the study, the data on the financial services confidence index were
obtained from the Central Bank of the Republic of Turkey Electronic Data System, and the
data on the number and transaction amounts of credit and debit cards were obtained from the
Interbank Card Center.
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According to the Johansen cointegration test result of the first research model, the financial
services confidence index and the total number of credit and debit cards are cointegrated.
Accordingly, a long-term relationship was found between the variables.
As a result of the Granger causality test used to determine the short-term causality
relationship, no relationship was found between the financial services confidence index and
the total number of credit and debit cards. In this direction, the H1 and H2 hypotheses
developed within the scope of the study were accepted, and the H5 and H6 hypotheses were
rejected.
Pursuant to Johansen cointegration test result of the second research model, the variables of
financial services confidence index and transaction amounts related to the use of credit and
debit cards were co-integrated, and there was a long-term relationship between the variables.
With respect to Granger causality test, a short-term bidirectional causality relationship was
found between the financial services confidence index and the transaction amount of credit
cards. On the other hand, in general, no short-term causality relationship was found between
the financial services confidence index and the transaction amount of bank cards.
Accordingly, the H3, H4 and H7 hypotheses developed within the scope of the study were
accepted and the H8 hypothesis was rejected.
When the results obtained in the empirical study are evaluated in general, the increase in the
use of credit and debit cards, which are an important indicator in terms of banking services
and used as a financing tool, has been determined as an important factor in financial services
confidence. In addition to the financial services confidence index, different indices such as
consumer confidence index, real sector confidence index and economy confidence index can
be compared with banking services for future scientific studies.
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ÖZET
Günümüzde her toplum gelecek nesillerini daha kaliteli şekilde yetiştirmek için eğitimin
önemini kavramış durumdadır. Bu sebeple toplumlar geleceklerini garanti altına almak için
daha kaliteli bir eğitim sistemi kurmaya çalışmaktadırlar. Daha iyi bir eğitim için program,
öğretmen yetiştirme, fiziki donanım, eğitim yöntem ve teknikleri vb. her boyutu ile ilgili
birçok araştırma yapılmaktadır. İyi yetişmiş bir insanın değerinin her şeyden daha kıymetli
olduğu her geçen gün daha da açık hale gelmektedir. Eğitimli bir topluma sahip olabilmek iyi
okullara, iyi eğitim programlarına ve iyi öğretmenlere sahip olmakla mümkündür. İyi
öğretmen; alanına hâkim, öğretim yöntem ve tekniklerini bilen ve sınıfını yönetme becerisi
yüksek olan öğretmenlerdir. Öğretmenler birçok yönleri ile bilimsel araştırmalara konu
olmaktadırlar. Bu araştırmada öğretmenlerin sınıf yönetim yeterlikleri incelenmektedir.
Araştırma kesitsel araştırma modeli olarak yapılandırılmıştır. Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi araştırmanın evreni, Buharkent Meslek Yüksekokulu öğrencileri ise bu
araştırmanın örneklemidir. Araştırmaya 244 üniversite öğrencisi katılmıştır. Veriler, Sınıf
Yönetimi Yeterlik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler aritmetik ortalama hesaplama, Ttesti ve Anova testi analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuca göre üniversite öğrencileri
öğretim elemanlarının sınıf yönetimi yeterliğini genel toplamda “yeterli” olarak
değerlendirmektedirler. Kadınlar “çok yeterli” erkekler ise “yeterli” olarak değerlendirmekte
ve anlamlı şekilde farklılaşmaktadırlar. Yaş farklılığının değerlendirmede anlamlı farklılık
oluşturmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerini
değerlendirdikleri araştırmaların yetersiz olması sebebiyle alanda çalışma yapan bilim
insanlarına bu konuda yeni araştırmalar yapmaları önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Öğretim elemanı, Sınıf yönetimi yeterliği, Üniversite öğrencileri
EVALUATION OF CLASSROOM MANAGEMENT COMPETENCIES OF THE
INSTRUCTORS BY UNIVERSITY STUDENTS
ABSTRACT
Nowadays, every society has understood the importance of education in order to educate their
future generations in a better quality way. For this reason, societies are trying to establish a
higher quality education system in order to guarantee their future. Program for a better
education, teacher training, physical equipment, education methods and techniques, etc. A lot
of research is being done on each dimension. It is becoming more and more clear every day
that the value of a well-educated person is more valuable than anything else.
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It is possible to have an educated society by having good schools, good educational programs
and good teachers. A good teacher is a teacher who has mastered his field, knows teaching
methods and techniques, and has a high ability to manage his classroom. Teachers are the
subject of scientific research in many aspects. In this study, the classroom management
competencies of teachers are examined. The research is structured as a cross-sectional
research model. Aydın Adnan Menderes University universe of research and Buharkent
Vocational School students are the sample of this research. 244 university students
participated in the study. The data were collected using the Classroom Management
Proficiency Scale. The data were subjected to arithmetic mean calculation, T-test and Anova
test analysis. According to the result obtained, university students evaluate the classroom
management competence of their teaching staff as “sufficient” in the general total. Women
are ”very adequate“, while men evaluate them as ”adequate" and differ significantly. It was
found that the age difference did not constitute a significant difference in the assessment. It is
recommended that students conduct new research on this subject to scientists working in the
field due to the fact that the research in which teachers evaluate the classroom management
competencies is insufficient.
Keywords: Classroom management competence, Teaching staff, University students
1. GİRİŞ
Günümüzde her toplum gelecek nesillerini daha kaliteli şekilde yetiştirmek için eğitimin
önemini kavramış durumdadır. Bu sebeple toplumlar geleceklerini garanti altına almak için
daha kaliteli bir eğitim sistemi kurmaya çalışmaktadırlar. Daha iyi bir eğitim için program,
öğretmen yetiştirme, fiziki donanım, eğitim yöntem ve teknikleri vb. her boyutu ile ilgili
birçok araştırma yapılmaktadır. İyi yetişmiş bir insanın değerinin her şeyden daha kıymetli
olduğu her geçen gün daha da açık hale gelmektedir. 2019 yılında ortaya çıkan COVID
hastalığına aşı bulmak için çalışan insanların tüm dünya için kıymeti, eğitimli bireyin
kıymetini anlamamızı sağlamıştır. Eğitimli bir topluma sahip olabilmek iyi okullara, iyi
eğitim programlarına ve iyi öğretmenlere sahip olmakla mümkündür. İyi öğretmen; alanına
hâkim, öğretim yöntem ve tekniklerini bilen ve sınıfını yönetme becerisi yüksek olan
öğretmenlerdir.
Öğretmenler birçok yönleri ile bilimsel araştırmalara konu olmaktadırlar. Bu araştırmada
öğretmenlerin sınıf yönetim yeterlikleri incelenmektedir. Sınıf yönetiminde en çok öne çıkan
problemli öğrenci davranışlarının kontrol altına alınması olsa da sınıf yönetimi çok daha
kapsamlı bir konudur (Külekçi Akyavuz, 2020; Yalçın, 2020). Öğrencilerin en uygun şekilde
öğrenmelerini sağlayacak fiziki ve psikolojik ortamın oluşturulması ve bu ortamın devamının
sağlanması sınıf yönetimi açısından oldukça önemlidir (Başar, 2001; Brophy, 1996; Özyürek,
2005; Şişman ve Turan, 2004). Sınıf yönetimi için sadece öğrencilerin problemli
davranışlarının ortadan kaldırılması yeterli olmayacaktır. Alanyazında öğrencilerin derse
motive olmaları, sınıfta öğrenme ikliminin oluşturulması, uygun öğretim yöntem ve
tekniklerinin kullanılması, dersin süresi ve konunun uzunluğu ile öğrenci ilgi ve dikkatinin
birlikte yürümesi, sınıfın ders için uygun şartlarda olması, yeterli eğitim malzemesine sahip
olma, öğrenci seviyesine uygun bir öğretim programına sahip olma ve öğrenci-öğretmen
iletişimi sınıf yönetimi içerisinde ele alınmıştır (Ağaoğlu, 2004: Bayındır, Özel, 2008;
Behroozi, 2017; Marzano, 2003). Bu araştırmada sınıf yönetimi; öğretmenin öğrenci ile
ilişkisini yönetmesi, öğretimi yönetmesi, öğrenci davranışlarını yönetmesi, sınıfın fiziksel
düzenini yönetmesi ve zamanı yönetmesi boyutları ile ele alınacaktır.
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Öğretmenler açısından sınıf yönetimi hem uzmanlık alanları ve özgüvenleri açısından hem de
sınıfın kontrolünü kaybetme korkuları açısından oldukça önemlidir. Öğretmen adayları ile
yapılan araştırmalarda sınıf yönetimi en çok endişe edilen konulardan birisi olarak öne
çıkmaktadır (Brouwers ve Tomic, 2000; Evertson ve Weinstein, 2006). Sınıfı uygun hâle
getiremeyen öğretmen alanında ne kadar uzman olursa olsun öğrenci öğrenmesine katkı
sağlamada sınırlı kalacaktır. Bu sorun öğretmenlik uygulamalarında yeterince tecrübe
kazanamadan sınıfta öğrenci ile karşı karşıya gelmekten kaynaklanmaktadır (Yıldız, 2020).
Türkiye’de sınıf yönetiminin öneminin anlaşılması ve eğitim fakültelerinde zorunlu bir ders
olarak okutulması 1996 yılından sonra başlamıştır (Çelik, 2008). Dolayısıyla sınıf yönetimi
hala güncelliğini koruyan ve kapsamlı bir çözüme kavuşmamış alanlardan birisi olarak eğitim
bilimlerinin önünde durmaktadır.
Alanyazın incelendiğinde sınıf yönetimi yeterlikleri ile ilgili öğretmenlerin görüşleri (Akkaya
Çelik, 2006; Altay, 2003; Keskin, 2009; Şahin Sığırtmaç, 2015) incelenmiştir. Öğretmenler
kendi sınıf yönetimi yeterliklerini değerlendirmiştir. Sınıf yönetimi yeterliklerinde
öğretmenlerin zayıf ve güçlü oldukları yönler belirlenmeye çalışılmış ve zayıf yönlerin
güçlendirilmesi için önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca alanda yapılan bazı araştırmalarda da
öğretmen adayları kendi sınıf yönetimi yeterliklerini değerlendirmişlerdir (Çakmak, Kayabaşı,
Ercan, 2008; Sadık ve Sadık, 2014). Bu çalışmalarda da öğretmen adayları kendilerini
endişelendiren sınıf yönetimi boyutlarını belirtmişlerdir. Sınıf yönetiminde öğretmen
adaylarının zayıf oldukları yönlere ilişkin öneriler öne sürülmüştür.
Bu araştırma alanyazındaki diğer araştırmalardan farklı şekilde tasarlanmıştır. Bu araştırmada
da öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterlikleri değerlendirilecektir ancak değerlendiren
öğretmenlerin kendileri değildir. Öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerini öğrenciler
değerlendirecektir. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da hizmeti en iyi değerlendirecek
olanlardan birisi de hizmeti alanlardır. Eğitimde hizmeti veren öğretmenler alanlar ise
öğrencilerdir. O halde öğrencilerin öğretmenlerin verdiği hizmeti ve hizmeti verirken sınıfı
yönetme yeterliklerini değerlendirmeleri oldukça önemlidir. Bu araştırmanın sonuçları
öğretmenlere kendilerini öğrencilerinin gözünden görmelerini sağlayacaktır. Her insan
başkalarının kendisini nasıl gördüğünü merak etmektedir. Öğrencilerin değerlendirmeleri
sonucunda öğretmenlerin zayıf olan yönlerini güçlendirmeleri için çalışacakları
umulmaktadır.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli
Araştırma kesitsel araştırma modeli olarak yapılandırılmıştır. Kesitsel model, belirli bir zaman
diliminde bir evrenin bir örnekleminde veri toplayarak evren hakkında fikir edinmenin
amaçlandığı durumlarda kullanılmaktadır. Bu araştırmada öğretim elemanlarının sınıf
yönetimi yeterliklerinin üniversite öğrencileri tarafından değerlendirmesi yapılmaktadır.
2.2. Evren ve Örneklem
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi araştırmanın evreni, Buharkent Meslek Yüksekokulu
öğrencileri ise bu araştırmanın örneklemidir. Örneklemin cinsiyet ve yaş özelliklerini gösteren
demografik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
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Değişkenler
Cinsiyet

Yaş

Tablo 1. Örneklemin Frekans ve Yüzde Dağılımı
Alt boyutlar
f
Kadın
118
Erkek
126
18
29
19
76
20
65
21
51
22 ve üzeri
23

%
48.4
51.6
11.9
31.1
26.6
20.9
9.5

2.3. Ölçme Aracı
2.3.1. Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeği
Öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerini belirleyen ölçek Elçiçek, Kınay ve Oral (2015)
tarafından geliştirilmiştir. Öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterlik ölçeği beş boyuttan
oluşmuştur. Ölçeğin boyutları: İlişki yönetimi yeterliği, öğretimin yönetimi yeterliği, davranış
yönetimi yeterliği, fiziksel düzen yönetimi yeterliği ve zaman yönetimi yeterliğinden
oluşmaktadır. Ölçek toplam 30 maddeden meydana gelmektedir. Ölçeğin Elçiçek, Kınay ve
Oral (2015) tarafından yapılan güvenirlik analizinde Cronbach‟s Alpha değerleri tüm
boyutlarda 0.60 ile 0.87 arasında çıkmıştır. Ölçek beş dereceli ((1) Çok yetersiz, (2) Yetersiz,
(3) Orta düzeyde, (4) Yeterli, (5) Çok yeterli) likert tipindedir.
2.4. Verilerin Analizi
Veriler frekans, yüzde ve ortalama değerler bulunarak analiz edilmiştir.
3. BULGULAR
Öğretim elemanlarının sınıf yönetimi yeterliklerinin üniversite öğrencileri tarafından
değerlendirmesine ait veriler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Öğretim Elemanlarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Puanları
Katılımcı Minimum Maksimum Ortalama
Ölçek boyutları
Sayısı
puan
puan
puan
Sınıf Yönetimi Yeterliği
244
2.12
5.00
4.08

Standart
Sapma
.62

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde 244 katılımcıdan öğretim elemanlarının sınıf yönetimi
yeterliği için en düşük puanı veren öğrenci beş üzerinden 2.12 puan vermiştir. En yüksek
puan veren öğrenci ise öğretim elemanının sınıf yönetimi yeterliğine 5.00 ile tam puan
vermiştir. Örneklemdeki bütün öğrencilerin değerlendirmelerinin ortalaması alındığında,
üniversite öğrencileri öğretim elemanlarının sınıf yönetimi yeterliklerine beş puan üzerinden
4.08 puan vermişlerdir. Bu ortalama ile öğrenciler öğretim elemanlarının sınıf yönetimi
yeterliklerinin “yeterli” olduğunu ifade etmişlerdir. Örneklemde yer alan öğrencilerin
demografik değişkenlerinden cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık olup olmadığı T-testi
sonuçlarına göre incelenmiş ve bulgular Tablo 3 te verilmiştir.
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Tablo 3. Öğrencilerin Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Sınıf Yönetimi
Yeterliklerine İlişkin T-Testi Anlamlılık Sonuçları
Cinsiyet
N
Mean
ss
t
p
Kadın
118
4.21
.78
Sınıf Yönetimi
7.76
.000
Yeterliği
Erkek
126
3.95
.75
Üniversite öğrencilerinin öğretim elemanlarının sınıf yönetimi yeterliklerini değerlendirdiği
bu araştırmada cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını anlamak için T-testi
analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu
görülmektedir. Bu farklılığın hangi cinsiyet lehine daha yüksek olduğunu anlamak için
ortalamalar incelendiğinde kadın öğrencilerin ortalamalarının erkelere göre daha yüksek
olduğu görülmektedir. Bu bulgular kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre öğretim
elemanlarının sınıf yönetimi yeterliklerini daha yüksek gördükleri anlamına geldiği
söylenebilir. Öğrencilerin yaşları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup
olmadığını anlamak için ANOVA testi yapılmıştır. Test sonuçları Tablo 4 te verilmiştir.
Tablo 4. Öğrencilerin yaş gruplarına göre öğretim elemanlarının sınıf yönetimi yeterliklerine
yönelik ANOVA testi anlamlılık sonuçları
Kare
Kareler
sd
F
Sig.
Toplamı
Ortalaması
G. Arası
1.70
4
.43
G. İçi
76.39
239
.16
2.62
.06
Toplam
78.09
243
Üniversite öğrencilerinin öğretim elemanlarının sınıf yönetimi yeterliklerini
değerlendirmesinde öğrencilerin yaş değişkeninin anlamlı bir farklılık oluşturup
oluşturmadığını anlamak için ANOVA testi yapılmıştır. ANOVA testi sonuçlarına göre
üniversite öğrencilerinin yaşlarının farklı olmasının üniversite öğretim elemanlarının sınıf
yönetimi yeterliğini istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaştırmamaktadır (p= .06). Farklı
bir ifadeyle üniversite öğretim elemanlarının sınıf yönetimi yeterliklerini değerlendiren farklı
yaşlardaki üniversite öğrencileri benzer değerlendirmeler yapmışlardır. Üniversite
öğrencilerinin değerlendirmeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık elde
edilememiştir.
4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Öğretim elemanlarının sınıf yönetimi yeterliklerinin üniversite öğrencileri tarafından
değerlendirildiği bu çalışmada öncelikle araştırmaya katılan tüm öğrencilerin görüşlerine göre
öğretim elemanlarının sınıf yönetimi yeterlik düzeyleri ölçülmüştür. Elde edilen verilerin
analizinden sonra ortaya çıkan sonuca göre öğretim elemanlarının sınıf yönetimi yeterlikleri
beş puan üzerinden 4.08dir. bu değer öğretim elemanlarının sınıf yönetimi yeterliklerinin
“yeterli” düzeyde olduğunu göstermektedir. Alanyazın incelendiğinde öğretmenlerin sınıf
yönetimi yeterlikleri üzerine yapılmış araştırmalarda farklı sonuçlar görülmektedir. Çetin
(2016) tarafından yapılan çalışmada öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterlikleri orta düzeyde
çıkmıştır. Çetin (2016) tarafından yapılan çalışmada öğretmenler kendi sınıf yönetimi
yeterliklerini değerlendirmiştir. Bu araştırmada ise öğrenciler öğretmenlerin sınıf yönetimi
yeterliklerini değerlendirmektedirler.
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Çıkan sonucun örneklem farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir. Karabatak ve
Alanoğlu (2018) tarafından yapılan çalışmada öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterlikleri alt
boyutları ile incelenmiş ve şu sonuçlar elde edilmiştir: Davranış yönetimi orta düzeyde,
fiziksel düzen yeterli düzeyde, zaman yönetimi, ilişki yönetimi ve öğretim yönetimi ise çok
yeterli düzeydedir. Toplam puan verilmemiş olsa da Karabatak ve Alanoğlu (2018) tarafından
yapılan çalışma ile bu çalışmanın sonuçları benzerdir. Erdoğan (2019) tarafından yapılan
başka bir araştırmaya göre öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterlikleri çok yüksek düzeyde
çıkmıştır. Bu araştırma Türkçe öğretmenleri ile yapılmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde
alanda yapılan araştırmalarda farklı sonuçlar görülmektedir. Ancak bu çalışma alandaki
çalışmalardan bir yönüyle ayrılmaktadır. Bu çalışmada üniversite öğrencileri öğretmenlerinin
sınıf yönetimi yeterliklerini değerlendirmiştir. Çıkan sonuca göre öğretim elemanlarının sınıf
yönetimi yeterlikleri “yeterli” düzeydedir.
Araştırmada ele alınan başka bir konu da kadın öğrenciler ile erkek öğrencilerin öğretim
elemanlarının sınıf yönetimi yeterlikleri ile ilgili düşüncelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılığın olup olmadığıdır. Yapılan analizlerde elde edilen sonuca göre kadın öğrenciler ile
erkek öğrencilerin düşüncelerinde anlamlı bir farklılık vardır. Bu anlamlı farklılık
incelendiğinde kadın üniversite öğrencileri öğretim elemanlarının sınıf yönetimi yeterliklerini
“çok yüksek” düzeyde bulurken erkek üniversite öğrencileri “yüksek” düzeyde
bulmaktadırlar. Yegen (2019) tarafından yapılan araştırmada kadın ve erkekler tarafından
yapılan değerlendirmeler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Akkaya Çelik
(2006) tarafından yapılan araştırmada kadın öğretmenler ile erkek öğretmenlerin sınıf
yönetimi yeterliklerine ilişkin düşünceleri istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir.
Öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerini kadın öğretmenler erkek öğretmenlere göre daha
yüksek bulmaktadırlar. Akkaya Çelik (2006) tarafından elde edilen bu sonuç ile bu çalışmanın
sonucu benzerlik göstermektedir. Erdoğan (2019) tarafından yapılan araştırma sonucuna göre
de kadınlar ile erkekler arasında sınıf yönetimi yeterliğine yönelik farklı düşünceler vardır.
Kadınları öğretmelerin sınıf yönetimi yeterliğine yönelik düşünceleri erkeklerden daha yüksek
puanlı olsa da istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. Erdoğan (2019) tarafından yapılan
çalışma da öğretmenler ile yapılmıştır. Öğretmenler kendi sınıf yönetimi yeterlikleri ile ilgili
düşüncelerini belirtmişlerdir. Ancak bu çalışmada öğrenciler öğretim elemanlarının sınıf
yönetimi yeterliklerini değerlendirdikleri için diğerlerinde farklı sonuçlar elde edildiği
düşünülmektedir.
Bu çalışmada elde edilen başka bir sonuç ise üniversite öğrencilerinin yaş farklılığı öğretim
elemanlarının sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin düşüncelerinde anlamlı bir farklılık
oluşturmadığıdır. Alanyazın inelendiğinde Taflan (2007) tarafından yapılan araştırma da yaş
değişkeninin öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliğine yönelik algıda anlamlı bir farklılığın
ortaya çıkmadığını göstermektedir. Yine benzer şekilde Aksu (2009) tarafından yapılan
çalışmada da yaş değişkeninin öğretmenlerin sınıf yönetimini anlamlı şekilde
farklılaştırmadığı görülmektedir. Bu araştırmada ve alanda yapılan araştırmaların sonuçları
benzerlik göstermektedir. Bu sonuçları tamamı göz önünde bulundurulduğunda öğretim
elemanlarının sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin algıda yaş değişkeninin anlamlı bir farklılık
oluşturmadığı ifade edilebilir. Bu sonuçlara göre üniversite öğrencilerinin düşüncelerine göre
öğretim elemanlarının sınıf yönetimi yeterliklerine yönelik farklı örneklemlerle yeni
araştırmaların yapılması önerilmektedir.
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ÖZET
Eğitim örgütlerinde, alınan kararlardan öğretmenler etkilenmektedir. Dolayısıyla kurumda
alınan kararlara, öğretmenlerin katılımlarının desteklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda
algılanan okul müdürleri yönetim tarzlarının, öğretmenlerin karara katılım sürecinde nasıl bir
rol üstlendiği konusu önem kazanmaktadır. Bu çalışmadaki ana amaç, öğretmenlerin
görüşlerine göre; okul müdürlerinin yönetim tarzları ile öğretmenlerin karara katılımları
arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Çalışmada, değişkenler arasındaki ilişkiler
incelendiğinden korelasyonel desen modeli seçilmiştir. Bu çalışmada evren, Şırnak ilindeki
okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerdir. Bu araştırmada, seçkisiz örnekleme
yöntemlerinden orantısız küme örnekleme yöntemine başvurulmuştur. 145 öğretmen,
çalışmanın örneklemini meydana getirmektedir. Araştırmada veriler, “Okul Müdürleri
Yönetim Tarzı Ölçeği” ve “Karara Katılım Ölçeği” vasıtasıyla toplanmıştır. Araştırmada elde
edilen verilerin analizinde, SPSS paket programına başvurulmuştur. Bu araştırma bağlamında
yapılan güvenirlik analizi, ölçeklerin güvenilir olduğunu göstermiştir. Korelasyon katsayıları,
okul müdürlerinin işbirlikli yönetim tarzı ile öğretmenlerin karara katılımlarının orta düzeyde,
pozitif ve anlamlı bir biçimde ilişkili olduğunu göstermektedir. Okul müdürlerinin otoriter,
ilgisiz ve karşı koyucu yönetim tarzları ile öğretmenlerin karara katılımları arasında ise orta
düzeyde, negatif ve anlamlı ilişkinin bulunduğu görülmektedir. Çoklu regresyon analizi
sonuçlarına göre; okul müdürlerinin işbirlikli yönetim tarzı, öğretmenlerin karara katılımlarını
anlamlı olarak yordamaktadır. Okul müdürlerinin otoriter, ilgisiz ve karşı koyucu yönetim
tarzları ise öğretmenlerin karara katılımlarını anlamlı olarak yordamamaktadır. Öğretmenlerin
alınan kararlara katılımlarının arttırılması için okul müdürlerinin işbirlikli yönetim tarzına
başvurmaları önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Müdür yönetim tarzı, Karara katılım, Okul müdürü, Öğretmen
THE ROLE OF THE PERCEIVED PRINCIPAL MANAGEMENT STYLE IN THE
PROCESS OF TEACHERS' PARTICIPATION IN THE DECISION
ABSTRACT
Teachers are influenced by the decisions taken in educational organizations. That’s to say, it
is essential to support teacher participations in the decisions taken in organisations. The issue
how management styles of perceived school principals serves a function in the decisionmaking process of teachers gains prominence in this context. The main aim in this research is
to specify the relationship between management styles of school principals and decision
participatory of teachers. As the relationship between variables in study have been analyzed,
correlational pattern model has been chosen.
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The universe in this study is the teachers working in schools in Şırnak province. In this study,
The disproportionate cluster sampling method, one of the random sampling methods, has been
applied for. The sample of the study consists of 145 teachers. The data in the study have been
gathered by ’’ School Principals Management Style Scale’’ and ’’Decision Participatory
Scale’’. SPSS package program has been used in analyzing the acquired data. The reliability
analysis conducted in the context of this research has shown that the scales are reliable.
Correlation coefficients have ascertained that the relationship between cooperative
management styles of school administrators and decision participatory of teachers is at midlevel, positive and significant and there is a moderate, negative and significant relationship
between the authoritarian, disinterested and oppositional management styles of the school
principals and the participation of the teachers in the decision. According to the results of
multiple regression analysis; cooperative management styles of school administrators can
significantly predict the participation of the teachers in the decision. And also, the
authoritarian, disinterested and oppositional management styles of the school principals
cannot significantly predict the participation of the teachers in the decision. To improve the
number of teachers in decision making, it is crucial for school principals to apply for
cooperative management style.
Keywords: School Principal Management Styles, Participatory Decision Making, Principal
Teacher
1. GİRİŞ
Bu araştırmada; öğretmenlerin görüşlerine göre, okul müdürleri tarafından hangi yönetim
tarzlarının ne düzeyde sergilendiği açığa çıkarılmaktadır. Bu yönetim tarzları içerisinden
müdürlerin göreceli olarak en çok hangisine başvurdukları tespit edilmektedir. Müdürlerin
algılanan bu yönetim tarzlarının ortaya çıkarılmasının ve yönetim tarzlarının öğretmenlerin
karara katılım sürecinde algılanan göreli önem sıralarının ya da rollerinin belirlenmesinin
alanyazında; yönetim, liderlik ve örgütsel davranış çalışmalarına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
1.1. Müdür Yönetim Tarzı
Müdürün okul personelleri ile etkileşiminin niteliği, personel yönetimi açısından son derece
önemlidir (Aydın, 2014). Yönetim, okul müdürünün liderliğinin en önemli kısmıdır.
Alanyazında okul müdürünün; sorumluluklarını paylaşmasının, demokratik ve katılımcı bir
anlayışa sahip olmasının gerekliliği üzerinde uzlaşılmaktadır. Ayrıca okul müdürlerinden;
aile, öğrenci ve öğretmenin işbirliği içerisinde olmalarını teşvik etmesi beklenmektedir
(Lunenburg ve Ornstein, 2012). Okul müdürünün, kurumda işbirliğine dayalı olumlu bir
kültür oluşturması önem kazanmaktadır. Bu kültürde amaçlar belirgindir ve bu amaçlara
ulaşılması için tüm üyeler uyum içerisinde gayret sergilemektedir.
Otokratik yönetim tarzını benimseyen yönetici sadece mevcut işe önem vermekte ve bireylere
çok az ilgi göstermekte ve güvenmektedir. İlgisiz bir yönetici ise çalışanlarına karşı pasiftir.
Ayrıca bu tür yöneticiler, çalışanlarına ilgisiz davranmaktadır (Aydın, 2014).
1.2. Karara Katılım
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında; yetenekli, azimli, gayretli, örgütüne bağlı, üretken ve
diğerleriyle uyum içerisinde görev yapan çalışanların varlığı son derece önemlidir. Bu
nedenle örgütlerde çalışan dostu bir iklim oluşturulması gerekmektedir (Kılıç, 2019). Bu
iklimin geliştirilmesinde çalışanların alınan kararlara katılımın sağlanmasının önemli olduğu
açıktır.
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Çalışanların kendilerini geliştirmelerinin en önemli yollarından biri, yöneticileri tarafından
kendileriyle ilişkili konularda, görüş ve önerilerini açıklamalarının desteklenmesidir.
Böylelikle çalışanlar, örgütteki sorunlardan haberdar olmakta ve bu sorunlara çözüm
aramaktadırlar. Fikirlerine değer verildiğini hisseden çalışanların ise iş doyumları artmaktadır
(Aydın, 2014).
1.3. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada; okul müdürlerinin yönetim tarzlarının, öğretmenlerin karara katılım
sürecindeki rolünün belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu asıl amaç kapsamında, şu sorulara
yanıt aranmaktadır:
S1: Okul müdürlerinin yönetim tarzlarına ilişkin öğretmenlerin görüşlerinin düzeyi nedir?
S2: Öğretmenlerin karara katılımlarının düzeyi nedir?
S3: Okul müdürlerinin yönetim tarzları ile öğretmenlerin karara katılım süreci arasında
anlamlı bir ilişki bulunmakta mıdır?
S3: Okul müdürlerinin yönetim tarzlarının, öğretmenlerin karara katılım sürecini anlamlı bir
biçimde yordamakta mıdır?
2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR
2.1. Nicel Araştırma
Bu çalışma, nicel araştırma desenlerinden korelasyonel desen seçilerek biçimlendirilmiştir.
Müdür yönetim tarzı ile öğretmenlerin karara katılımları arasındaki ilişkinin varlığı/ varsa
yönü ve düzeyi açığa çıkarılmaktadır. Araştırmanın evrenini, Şırnak ilindeki ilkokul ve
ortaokullarda çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Bu evrenden oransız küme örnekleme
yoluyla örneklem alınmıştır. Rastgele belirlenen 17 okulda 158 öğretmene ölçekler
dağıtılmıştır. Ancak elde edilen 13 ölçek formunun eksik ve özensiz bir şekilde doldurulduğu
sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla bu araştırmanın örneklemi, seçilen 17 okuldaki 145
öğretmendir. Bu araştırmada, beşli likert tarzı ölçekler kullanılarak veriler elde edilmiştir.
Okul müdürlerinin yönetim tarzlarının ölçülmesi için “Okul Müdürleri Yönetim Tarzı Ölçeği”
kullanılmıştır. Ölçek, Üstüner (2016) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin; 7 madde ile ölçülen
işbirlikli yönetim tarzı boyutu, 7 madde ile ölçülen otoriter yönetim tarzı boyutu, 7 madde ile
ölçülen ilgisiz yönetim tarzı boyutu ve 4 madde ile ölçülen karşı koyucu yönetim tarzı boyutu
bulunmaktadır. Cronbach alfa güvenirlik katsayısı; ölçeğin tamamında .737; işbirlikli yönetim
tarzı boyutunda .928, otoriter yönetim tarzı boyutunda .704 ve karşı koyucu yönetim tarzı
boyutunda .804 olarak bulunmuştur.
Öğretmenlerin karara katılım düzeylerinin belirlenmesi için Siegel ve Ruh (1973), Allen
(2010) tarafından araştırmalarında geliştirilen “Karara Katılım Ölçeği” kullanılmıştır.
Ölçeğin; Türkçeye uyarlaması Karabağ Köse (2013) tarafından yapılmıştır. 6 maddeden ve
tek boyuttan oluşan ölçeğin Cronbach alfa katsayısı .866’dır.
Verilere ilişkin basıklık ve çarpıklık katsayıları incelenmiş ve verilerin normal dağıldığı
görülmüştür. Ölçeklerin güvenilir oldukları belirlenmiştir. Veri analizinde; betimleyici
istatistikler, korelasyon ve regresyon analizlerine başvurulmuştur. Çoklu doğrusal regresyon
analizinde stepwise yönteminden yararlanılmıştır.
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2.2. Nicel Araştırma Sonuçları
Betimsel istatistiki analiz sonucunda hesaplanan değerler, Tablo 1’de görüldüğü gibidir.
Tablo 1. Betimsel İstatistik Değerleri
Std. sapma
X
İşbirlikli Yönetim Tarzı
4.187
.689

Std. hata
.057

Otoriter Yönetim Tarzı

2.207

.865

.071

İlgisiz Yönetim Tarzı

1.623

.551

.045

Karşı Koyucu Yönetim Tarzı

1.844

.869

.072

Karara Katılım

3.966

.629

.052

Tablo 1’deki istatistiki değerlere bakıldığında, okul müdürlerinin işbirlikli yönetim tarzına
ilişkin öğretmen görüşlerinin “4: Çoğu zaman” düzeyinde; otoriter, ilgisiz ve karşı koyucu
yönetim tarzlarına yönelik öğretmen algılarının ise “2: Nadiren” düzeyinde olduğu
görülmektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin okul müdürlerinin yönetim tarzlarını büyük ölçüde
işbirlikli buldukları belirtilebilir. Öğretmenlerin karara katılımlarına yönelik algısı ise “Çok”
düzeyindedir. Öğretmenler, okullarında alınan kararlara büyük ölçüde katıldıklarını
düşünmektedirler.
Okul müdürlerinin yönetim tarzları ile öğretmenlerin karara katılımları arasındaki ilişkilere
dair korelasyon katsayıları Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2. Pearson Korelasyon Katsayıları
Araştırma Değişkenleri
1
2
3

4

1. İşbirlikli Yönetim Tarzı

1

2. Otoriter Yönetim Tarzı

-.508**

1

3. İlgisiz Yönetim Tarzı

-.371**

.421**

1

4. Karşı Koyucu Yönetim Tarzı

-.550**

.625

.540**

1

5. Karara Katılım

.612**

-.390**

-.327**

-.418**

5

1

*p < .05, **p < .01
Tablo 2’de Pearson korelasyon katsayıları incelendiğinde; karara katılım ile işbirlikli yönetim
tarzı arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişkinin varlığı görülmektedir (r = .612**, p
< .01). Otoriter yönetim tarzı (r = -.390**, p < .01), ilgisiz yönetim tarzı (r = -.327**, p < .01)
ve karşı koyucu yönetim tarzı (r = -.418**, p < .01) ile karara katılım arasında orta düzeyde,
negatif ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Dolayısıyla bağımsız değişkenler ile bağımlı
değişken arasındaki ilişkilerin istatistiki bakımdan anlamlıdır.
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Değişkenler arasındaki ilişkilerin anlamlı olduğu tespit edildikten sonra regresyon analizine
geçilmiştir. Çoklu regresyon analizinde (stepwise yöntemi ile) okul müdürlerinin; otoriter
yönetim tarzının (β = -.107, t = -.1.400, p = .164), ilgisiz yönetim tarzının (β = -.116, t = 1.642, p = .103) ve karşı koyucu yönetim tarzının (β = -.117, t = -1.488, p = .139),
öğretmenlerin karara katılım sürecini anlamlı olarak yordamadığı belirlenmiştir. Dolayısıyla
regresyon analizinden doğrudan elenmiştir. Tablo 3’te okul müdürlerinin işbirlikli yönetim
tarzının, öğretmenlerin karara katılım sürecini yordamasına ilişkin regresyon analizi sonuçları
verilmektedir.
Tablo 3. Okul Müdürlerinin İşbirlikli Yönetim Tarzının Karara Katılımı Yordaması
Yordayıcı
Std.
B
β
t
p
İkili r Kısmi r
Değişkenler
Hata
Sabit
1.630
.256
6.365 .000**
İşbirlikli Yönetim
.558
.060
.612**
9.249 .000**
.612
.612
R = .612
R2 = .374
F(1, 144) = 85.552
Yordanan değişken Öğretmenlerin karara katılımı
*p < .05, **p < .01
Çoklu doğrusal regresyon analizi neticesinde; okul müdürlerinin işbirlikli yönetim tarzlarının,
öğretmenlerin karara katılım sürecini anlamlı bir şekilde yordadığı bulunmuştur (β = .612, p <
.01). Öğretmenlerin karara katılım sürecindeki varyansın %37.4’ünü, işbirlikli yönetim
tarzının açıkladığı tespit edilmiştir (ΔR2 = .374; p < .01). Dolayısıyla okul müdürlerinin
işbirlikli yönetim tarzının, öğretmenlerin karara katılım sürecinde rolü bulunmaktadır.
3. TARTIŞMA
Çalışanların etkilenebilecekleri konularda, karar almadan önce görüşlerine başvurulması
verimliliği arttırmaktadır. Çünkü bu yolla psikolojik yönden daha fazla tatmin edici bir
ortamın oluşturulmaktadır (Genç, 2012). Bu çalışmada, müdür yönetim tarzlarından işbirlikli
yönetim tarzının, öğretmenlerin karara katılımını arttırdığı bulunmuştur. Tüm okul
çalışanlarının; onları ilgilendiren durumlarda görüşlerinden yararlanılması, fikirlerine değer
verildiğini göstermektedir. Buradan hareketle öğretmenlerin görüşlerini açıkça
belirtebilecekleri işbirlikli bir okul ortamının oluşturulması, karara katılım sürecinde son
derece önemlidir.
Yöneticilerin, katılımcı yönetim anlayışı ile ilgili gerekli özeni sergilemesi gerekmektedir.
Çünkü karar süreci, katılımcı yönetime ait uygulamalarının esas aracıdır (Koçel, 2018).
Yöneticilerin sorunları, astlarına açıklaması ve sorunlara çözüm noktasında birlikte hareket
edilmesi, astların fikirlerinin önemsendiğini algılamaları açısından da önemlidir.
4. SONUÇ
Bu çalışmada;

Öğretmenlerin görüşlerine göre, okul müdürleri; çoğu zaman işbirlikli yönetim tarzına,
nadiren ise otoriter, ilgisiz ve karşı koyucu yönetim tarzlarına başvurmaktadır.

Karara katılım ile işbirlikli yönetim tarzı arasındaki ilişki orta düzeyde, pozitif ve
anlamlı iken otoriter yönetim tarzı, ilgisiz yönetim tarzı ve karşı koyucu yönetim tarzı ile
karara katılım arasındaki ilişki orta düzeyde, negatif ve anlamlıdır.
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Okul müdürlerinin işbirlikli yönetim tarzları, öğretmenlerin karara katılımlarını
arttırmaktadır. Algılanan otoriter yönetim, ilgisiz yönetim ve karşı koyucu yönetim tarzlarının
ise öğretmenlerin karara katılımlarında istatistiki olarak anlamlı bir rolü bulunmamaktadır.
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ÖZET
Bu çalışma, pandemi öncesi dönem ve pandemi döneminde öğretmen motivasyonuna dönük
araştırmaları içerik olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma deseni sistematik taramaya
dayalı içerik analizi olup 50 çalışma analize dâhil edilmiştir. Çalışmaların analizinde
öğretmenlerin motivasyonlarını araştıran 2017-2019 yıllarında 25 makale ve 2020-2021
yıllarında 25 makale dikkate alınmıştır. İçerik analizinde ‘‘öğretmen motivasyonu’’ anahtar
sözcüğü kullanılmıştır. Çalışmaların toplam örneklem büyüklüğü 26430 olup çalışmalar
Türkiye’ nin farklı birçok ilinde gerçekleştirilmiştir. 2017- 2019 yıllarındaki çalışmalarda
daha çok nicel yöntemlerin kullanıldığı 2020-2021 yıllarında yapılan çalışmaların yarıya
yakınının nitel, yarıya yakının ise nicel yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir. İçerik
analizine dahil edilen 50 çalışma yıl, yayın türü ve motivasyon ile ilgili değişken olmak üzere
3 farklı içerik eğilimi üzerinden incelenmiştir. Çalışmaların yayımlandığı yıllara baktığımızda
pandemi öncesinde 2018 ve 2019 yılları, pandemi sonrasında 2020 yılı en fazla çalışmanın
yayımlandığı yıl olarak dikkat çekmektedir. En az çalışmanın yayımlandığı yıllar ise 2017 ve
2021 yıllarıdır. 2017- 2019 ve 2020- 2021 yıllarında motivasyon en fazla liderlikle
ilişkilendirilmiştir. Çalışmaların yöntemsel olarak dağılımları; desen, öğretmenin görev
yaptığı okul düzeyi, örneklem büyüklüğü, örneklemin alındığı şehir, veri toplama aracı ve veri
analizi ölçütleri bakımından analiz edilmiştir. 2017- 2019 yıllarında nicel yöntemlerden en sık
kullanılanı ilişkisel tarama desenidir. Çalışmaların örneklemi ile ilgili üç değişken
bulunmaktadır: öğretmenlerin görev yaptığı kademe, çalışmanın gerçekleştiği şehir ve
örneklem büyüklüğü. Öğretmenlerin görev yaptığı kademe incelendiğinde sadece ilkokulda
gerçekleşen çalışmaların sayısı diğer kademelerden fazladır. Çalışmaların yürütüldüğü
şehirler tekil şehirlerden oluşmaktadır. Örneklem büyüklüklerine baktığımızda en fazla
örneklemin 201-400 arasında görmekteyiz. Veri toplama aracı olarak sadece ölçek kullanan
çalışma sayısı hem ölçek hem görüşme formu ve sadece görüşme formu kullanan çalışma
sayısından fazladır. Veri analizinde en fazla kullanılan veri analizi teknikleri korelasyon,
regresyon; en az kullanılan teknikler parametrik olmayan testler ve faktör analizi olmuştur. Bu
çalışma pandemi öncesi ve pandemi döneminde yapılan öğretmen motivasyonuna dönük
araştırmaların karşılaştırmalı genel tablosunu ortaya koyması bakımından önem arz
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, motivasyon, içerik analizi
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COMPARISON OF TEACHER MOTIVATIONS IN THE PRE-PANDEMIC PERIOD
AND THE PANDEMIC PERIOD
ABSTRACT
This study aims to analyze the contents of the researches on teacher motivation in the prepandemic and pandemic period. The study design was content analysis based on systematic
screening and 50 studies were included in the analysis. In the analysis of the studies, 25
articles in the period of 2017-2019 and 25 articles in the period of 2020-2021, which
investigated the motivation of teachers, were taken into account. The keyword "teacher
motivation" was used in the content analysis. The total sample size of the studies was 26430
and the studies were carried out in many different provinces of Turkey. It is seen that
quantitative methods were used mostly in the studies in 2017- 2019, while almost half of the
studies conducted in 2020-2021 were used qualitative methods and almost half of them were
quantitative methods. The 50 studies included in the content analysis have been examined in
terms of 3 different content trends, including variables related to year, publication type, and
motivation. When we look at the years in which the studies have been published, the years
2018 and 2019 before the pandemic, and the year 2020 after the pandemic, draw attention as
the year in which the most studies were published. The years in which the least number of
studies have been published are 2017 and 2021. In 2017- 2019 and 2020- 2021, motivation
has been most associated with leadership. The methodological distribution of the studies has
been analyzed in terms of design, school level of the teacher, sample size, city from which the
sample was taken, data collection tool and data analysis criteria. The most frequently used
quantitative method in 2017-2019 is the relational screening design. There are three variables
related to the sample of the studies: the level of the teachers, the city where the study took
place, and the sample size. When the level of teachers is examined, the number of studies
carried out only in primary school is higher than other levels. The cities where the studies are
carried out consist of single cities. When we look at the sample sizes, we see that the
maximum sample size is between 201-400. The number of studies using only scale as a data
collection tool is higher than the number of studies using both scale and interview form and
only interview form. The most used data analysis techniques in data analysis are correlation,
regression; the least used techniques were non-parametric tests and factor analysis. This study
is important in terms of revealing the comparative general picture of research on teacher
motivation conducted before and during the pandemic.
Keywords: Teacher, motivation, content analysis
Giriş
Dünya her geçen gün hızla değişirken ve gelişirken insanların buna uyum sağlayabilmeleri
için insanlar ve toplumlar eğitime oldukça değer vermektedirler (Kurt, 2013, s. 288). Eğitim,
çocuğun dünyaya gelmesiyle ailede başlar ve okulla devam eder. Eğitim ve öğretim sürecinde
aileden sonra eğitim görevini üstlenen öğretmen, çocuğa hayatta gerekli olabilecek her türlü
bilgiyi ve beceriyi kazandıracak kişi konumundadır. Öğretmen, çocuğu hayata hazırlarken
tüm bilgi ve deneyimini kullanır. Öğretmenler çocuğu hayata hazırlama görevini
üstlendiğinde büyük bir sorumluluk almış olurlar. Bu sorumluluğu alan öğretmenin her
anlamda yeterli bilgi birikimine, deneyime ve en önemlisi motivasyona ihtiyacı vardır.
Motivasyon, bireylerin yaşamlarını sürdürürken belli amaçlara ulaşmak için onları tetikleyen
bir unsurdur (Ünal, 2001, s. 92). İngilizce ve Fransızcadaki ‘’motive’’ sözcüğünün
türetilmesiyle ‘’motivasyon’’ kavramı dilimize girmiştir.

85

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Motive, üç temel özelliğe sahip olan harekete geçiren, olumlu yöne yönelten, başlayan
hareketi devam ettiren bir güçtür (Eren, 2013, s. 70). Başka bir şekilde ifade edecek olursak
motivasyon insanı harekete geçirmek, çalışmaya yönlenmek, insanı isteklendirmek anlamları
taşımaktadır (Sercan, 2010, s. 122)
Motivasyon kavramı genel anlamda iki kategori olarak ele alınmıştır: içsel motivasyon ve
dışsal motivasyon. İçsel motivasyon, insanların kendinde ihtiyaç hissettiği durumları bu
ihtiyacı karşılamaya dönük içten gelen dürtülerle eyleme geçmesi, dışsal motivasyon ise
dışardan gelen uyarıcıların insanı eyleme itmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Örnek verecek
olursak bir öğrencin öğretmeninden övgü almak için derse katılması dışsal motivasyona,
merak ettiği ilgisini çeken konuda derse katılması ise içsel motivasyona örnektir (Selçuk,
2009, s. 37). İç motivasyon, bireyin karakterinden doğan kalıtsal eğilimi olarak görülebilir.
İnsanın kendi doğal dürtüsüdür. İnsan, içten gelen bu dürtüyle yeteneklerini keşfetmeye ve
yeni şeyler öğrenmeye çalışır. İçsel motivasyonla hareket eden birey yaptığı davranıştan keyif
alır ve enerjisi artarak pozitif hislere sahip olur (Hoy & Miskel, 2010, s. 120). Dışsal
motivasyonda ise davranışın temelinde ödül almak veya ceza almaktan kaçmak yatmaktadır
(Gagne & Deci, 2005, s. 341). İçsel ve dışsal motivasyonun temelde yatan farkı, bireylerin
harekete geçmesindeki itici gücün kaynağından gelmektedir (Hoy & Miskel, 2010, s. 157).
Dışsal motivasyonda birey ödül veya ceza odaklıdır. Birey bu motivasyon türünde elde
edeceği kazanımı düşünür. Dışsal motivasyonda bireyi eyleme iten etmenler terfi etme, para
kazanma, makam elde etme gibi sonuçlarla ilgiliyken içsel motivasyonda bireyi eyleme
geçiren kişisel tercihler olarak yorumlanabilir.
Örgüt bireyleri üstüne düşen görevleri yapma noktasında istekli olmadıkça örgütün
amaçlarına ulaşma noktasında başarılı olması beklenemez. Bireylerin istekli olması ve üstüne
düşeni yapması gerekmektedir. Motivasyonun bu noktadaki önemi bireyin isteğini artırmak
olarak karşımıza çıkmaktadır (Bursalıoğlu, 1976, s. 94). Motivasyonun önemli noktalarından
biri de istekle başlanan işin yüksek motivasyonla sürdürülmesidir. Ortaya konan çabanın
sürmesi önemlidir. Görevi başarıyla sürdürmek ve sonuçlandırmak gerekir. Görev eğer tam
manasıyla sonuca ulaştırılmayacaksa bu görevi en başından itibaren üstlenmemek
gerekmektedir. Bazı işler vardır ki yarım bırakmaktansa o işe hiç başlanılmaması bireyin ve
kurumun faydasınadır. Eğitim ortamlarına buna benzer yarım bırakılan bir sürü işle doludur
(Başaran, 1996, s. 36).
Öğretmenlerin okulda harekete geçme isteğini kendinde bulması eğitim- öğretimin verimliliği
açısından önemli hale gelmektedir. Öğretmenlerin verimli olabilmesi için okulda fiziki olarak
bulunması yeterli olmayacaktır. Bu verimliliğin sağlanması için öğretmenin duygu ve
düşüncelerinin olumlu yönde olması gerekmektedir. Öğretmenlerin duygu durumunu
etkileyen yüzlerce neden olabilir. Okul yöneticisi, diğer öğretmenler, okul çevresi, veliler,
öğretmenin ailevi durumu, salgın hastalıklar gibi birçok etmen öğretmenin ruhsal dünyasını
etkilemektedir. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgınından dolayı
MEB hastalığın yayılmasını yavaşlatmak amacıyla 2019- 2020 ve 2020- 2021 eğitim- öğretim
dönemlerinde belirlediği tarihlerde yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçmiştir. Uzaktan
eğitime yabancı olan öğrenciler ve öğretmenler bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmıştır.
Salgının getirdiği korku ve paniğin yanında sosyal hayatta yaşanan birtakım değişimler ve
uzaktan eğitim süreci öğretmen motivasyonunu konu edinen çalışmaları etkilemiş olabilir.
Araştırmanın amacı pandemi öncesi ve pandemi döneminde öğretmen motivasyonu üzerine
yapılan çalışmaların içeriğini analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara
cevap aranmıştır.
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1. Pandemi öncesi ve pandemi sürecindeki öğretmen motivasyonunu konu edinen çalışmaların
kavramsal içerik eğilimi nasıldır?
2. Pandemi öncesi ve pandemi sürecindeki öğretmen motivasyonunu konu edinen çalışmaların
yöntemsel dağılımı nasıldır?
Yöntem
Bu araştırma sistematik tarama yöntemine dayalı olup içerik analizi deseni ile yürütülmüştür.
İçerik analizinin temeli, birbirine benzeyen bazı verilerin temalar çerçevesinde bir araya
getirilerek okuyucuların kolaylıkla anlayabileceği biçimde düzene sokmaktır (Yıldırım &
Şimşek, 2011, s. 227). İçerik analizi yinelenebilir, sistematik bir tekniktir.
Bu süreçte veri kaynaklarını seçerken Petticrew ve Robert’ a (2006) ait olan 7 adımdan oluşan
sistematik taramanın ilk beş adımından yararlanılmıştır. Birinci adımda yapacağımız analize
dönük sorumu tanımlanmıştır. Soru ülkemizdeki okullarda görevli öğretmenlerin pandemi
öncesi ve pandemi sonrasındaki iş motivasyonlarının araştırılmasını konu alan araştırmaların
konu ve yöntem eğilimlerinin nasıl olduğuyla ilgilidir. İkinci adımda makale, tez, kitap, rapor
gibi türlerden ‘’makale’’ seçilmiştir. Üçüncü adımda Google Akademik veri tabanı seçilerek
‘’öğretmenlerin iş motivasyonu’’ anahtar sözcüğü üzerinden alan yazın taraması yapılmıştır.
Dördüncü adımda ise bu taramaya ait sınırlılıklar getirilmiştir. Örnek olarak pandemi öncesi
2017, 2018, 2019 ve pandemi ortaya çıktıktan sonraki 2020, 2021 yıllarındaki makaleler ile
sınırlandırılmıştır. Beşinde adımda ise karşılaşılan 50 makale kayıt altına alınmış ve
çalışmanın amacına uygun 50 makale analize dahil edilmiştir. Çalışmalar Ekler kısmında (*)
işareti ile belirtilmiştir.
Altıncı adımda ise analize dahil edilen 50 makale içerik ve yöntem ölçütlerine göre
sentezlenmiştir. Bu bağlamda yayın sınıflama formundan Sözbilir, Kutu ve Yaşar (2012)
yararlanılmıştır. İçerik ölçütünün içinde yayın yılı, yayın türü, motivasyon ilişkilendirildiği
değişken, yöntem ölçütünde ise desen, örneklemin okul düzeyi, örneklemin büyüklüğü,
örneklemin seçildiği şehir, veri toplama aracı ve veri analizi yer almaktadır.
Petticrew ve Robert’ in son adımında sonuçların analiz edilmesi ve yayılması vardır. Bir
önceki adımda oluşturulan yayın sınıflama formu SPSS dosyasına girilmiş ve gerekli içerik
analizi çalışmaları tamamlanmıştır. Bu analizle birlikte frekans ve ortalama gibi nicel betimsel
göstergelerin yanında nitel birtakım göstergelerden de yararlanılmıştır. Bu göstergeler belli
çıkarım ve bulgulara işaret etmektedir. Bu göstergelere bulgular ve sonuç kısmında
değinilmiştir.
Bulgular
İçerik analizine dahil edilen 50 çalışma yıl, yayın türü ve motivasyon ile ilgili değişken olmak
üzere 3 farklı içerik eğilimi üzerinden incelenmiştir. Çalışmaların yayımlandığı yıl göz önüne
alındığında pandemi öncesinde 2018 (n = 9) ve 2019 (n = 9) yılları en fazla çalışmanın
yayımlandığı yıllar, pandemi sonrasında 2020 yılı en fazla çalışmanın yayımlandığı (n = 17)
yıl olarak dikkat çekmektedir. Araştırmanın konu edildiği yılların içinde motivasyon konulu
çalışmanın en az yayımlandığı yıllar ise 2017 (n = 7) ve 2021 (n = 8) yıllarıdır. 2017- 2019
yıllarında motivasyon konusunun en fazla ilişkilendirildiği konu (n = 8) liderlik olmuştur.
Yine aynı şekilde 2020- 2021 yıllarındaki makalelerde motivasyon konusu en fazla (n = 6)
liderlik konusuyla ilişkilendirilmiştir. Tablo 1 içerik eğilimi ile ilgili bilgileri göstermektedir.
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2017-2019

Tablo 1: İçerik Eğilimi ile İlgili Frekans Bilgileri
2020-2021

Değişkenler

Alt Değişken

Frekans

Yıl

Yayın Türü

2017
2018
2019
Makale

7
9
9
25

İlgili Değişken

Liderlik

8

Okul Kültürü

4

Diğer

13

Değişkenler Alt değişken Frekans
Yıl
2020
17
2021
8
Yayın türü
İlgili
değişken

Makale
Liderlik
Mesleki
doyum
Diğer

25
6
2
17

Pandemi öncesi dönem ile pandemi döneminde öğretmenlerin motivasyonu araştırılmaya
değer bir konu olarak dikkat çekmiştir. Bununla birlikte pandemi dönemininin başladığı yıl
olan 2020’de öğretmen motivasyonnu konu alan çalışmaların hızlı bir yükselişe girmesi
manidar kabul edilebilir. 2017-2019 yıllarında motivasyon, liderlikten sonra en fazla okul
kültürü (n= 4) ile ilişkilendirilirken 2020-2021 yıllarında ise liderlikten sonra en fazla
ilişkilendirilen konu mesleki doyum (n= 2) olarak karşımıza çıkmıştır.
Çalışmaların yöntemsel olarak dağılımları; desen, örneklemdeki öğretmenin görev yaptığı
okul düzeyi, örneklem büyüklüğü, örneklemin alındığı şehir, veri toplama aracı ve veri analizi
ölçütleri bakımından analiz edilmiştir. 2017- 2019 yıllarındaki makalelere baktığımızda
çalışma deseni olarak nicel yöntemler (n =21), nitel (n =2) ve karma (n = 2) yöntemlere göre
daha fazla kullanılmıştır. Nicel yöntemlerden en sık kullanılanı (n = 21) ilişkisel tarama
desenidir. Çalışmaların örneklemi ile ilgili üç değişken bulunmaktadır: öğretmenlerin görev
yaptığı kademe, çalışmanın gerçekleştiği şehir ve örneklem büyüklüğü. Öğretmenlerin görev
yaptığı kademe incelendiğinde sadece ilkokulda gerçekleşen çalışmaların sayısı (n = 9);
sırasıyla tüm kademelerde gerçekleşenlerinkinden (n = 7), sadece ilköğretimde
gerçekleşenlerinkinden (n = 3), sadece lisede gerçekleşenlerinkinden (n = 3), sadece
ortaokulda gerçekleşenlerinkinden (n = 3) daha fazladır. Çalışmaların yürütüldüğü şehirlere
baktığımızda sadece tekil şehirlerden (n = 25) oluştuğunu görmekteyiz. En fazla çalışmanın
gerçekleştiği şehirler İstanbul (n = 2) Adana (n = 2) ve Diyarbakır (n = 2) olarak ortaya
çıkmıştır. Genel olarak değerlendirecek olursak Türkiye’ nin birçok şehrinde çalışmaların
yürütüldüğü görülmektedir. Çalışmaların örneklem büyüklüklerine baktığımızda en fazla
örneklemin 201-400 arasında (n = 10) görmekteyiz. En az olan örneklem aralığı 1000 ve üzeri
(n = 1) örneklem aralığıdır. Veri toplama aracı olarak sadece ölçek kullanan çalışma sayısı (n
= 21) hem ölçek hem görüşme formu kullanan çalışma sayısından (n = 2) ve sadece görüşme
formu kullanan çalışma sayısından (n = 2) oldukça fazladır. Son olarak veri analizi
incelemesinde ise en fazla kullanılan veri analizi teknikleri korelasyon (n = 13), regresyon (n
= 11) iken en az kullanılan teknikler ise parametrik olmayan testler (n = 3) ve faktör analizi (n
= 2) olarak ortaya çıkmıştır. Tablo 2 yöntemsel dağılım (2017-2019) ile ilgili bilgileri
göstermektedir.
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Tablo 2: Yöntemsel Dağılım (2017-2019) ile İlgili Frekans Bilgileri
Değişkenler
Alt Değişken
Frekans
Desen
Durum Çalışması
1
İlişkisel Tarama
21
Olgubilim
1
Karma Yöntem
2
Örneklem Kademesi
İlkokul
9
Ortaokul
3
İlköğretim
3
Lise
3
Tüm kademeler
7
Örneklem Şehri
İstanbul
2
Adana
2
Diyarbakır
2
En az iki şehir
1
Diğer tekil şehirler
15
Örneklem Büyüklüğü
0-200
7
201-400
10
401-600
3
601-800
2
801-1000
2
1000 ve üzeri
1
Veri Toplama Aracı
Ölçek
23
Görüşme Formu
4
Veri Analizi
Korelasyon
13
Regresyon
11
Varyans Analizi
9
T test
9
Parametrik Olmayan testler
3
Faktör Analizi
2
Betimsel Analiz
1
Diğer (YEM, yol, içerik analizi)
4
2020-2021 yıllarındaki makalelere baktığımızda çalışma deseni olarak nitel yöntemler (n =12)
nicel yöntemlerden (n =11) fazladır. Karma yöntem ise (n = 2) en az kullanılan yöntemdir.
Nicel yöntemlerden en sık kullanılanı (n = 11) ilişkisel tarama desenidir. Nitel yöntemlerden
ise olgubilim (n = 7) en fazla kullanılan yöntemdir. Çalışmaların örneklemi ile ilgili üç
değişken bulunmaktadır: öğretmenlerin görev yaptığı kademe, çalışmanın gerçekleştiği şehir
ve örneklem büyüklüğü. Öğretmenlerin görev yaptığı kademe incelendiğinde tüm
kademelerde gerçekleşen çalışmaların sayısı (n = 15); sırasıyla sadece ilkokulda
gerçekleşenlerinkinden (n = 6), sadece ilköğretimde gerçekleşenlerinkinden (n = 1), sadece
ortaokulda gerçekleşenlerinkinden (n = 2), sadece lisede gerçekleşenlerinkinden (n = 1) daha
fazladır. Çalışmaların yürütüldüğü şehirlere baktığımızda sadece tekil şehirlerden (n = 25)
oluştuğunu görmekteyiz.
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En fazla çalışmaların gerçekleştiği şehirler Erzurum (n = 3) ve İstanbul (n = 2) olarak ortaya
çıkmıştır. Genel olarak değerlendirecek olursak Türkiye’ nin birçok şehrinde çalışmaların
yürütüldüğü görülmektedir. Çalışmaların örneklem büyüklüklerine baktığımızda en fazla
örneklemin 0-200 arasında (n = 9) olduğunu görmekteyiz. İkinci en fazla örneklem büyüklüğü
ise 201-400 aralığı (n = 8) olarak dikkati çekmektedir. En az örneklem aralıkları 601-800
aralığı (n = 3) ile 1000 ve üzeri (n = 1) örneklem aralığıdır. Veri toplama aracı olarak ölçek
kullanan çalışma sayısı (n = 16) görüşme formu kullanan çalışma sayısından (n = 10) fazladır.
Son olarak veri analizi incelemesinde ise en fazla kullanılan veri analizi teknikleri korelasyon
(n = 11), regresyon (n = 9) iken en az kullanılan teknikler ise parametrik olmayan testler (n =
3) ve faktör analizi (n = 2) olarak ortaya çıkmıştır. Tablo 3 yöntemsel dağılım (2021-2021)
bilgilerini göstermektedir.
Tablo 3: Yöntemsel Dağılım (2020-2021) ile İlgili Frekans Bilgileri
Değişkenler
Alt Değişken
Frekans
Desen
Durum Çalışması
1
İlişkisel Tarama
11
Olgubilim
7
Karma Yöntem
2
Betimsel Tarama
4
Örneklem Kademesi
İlkokul
6
Ortaokul
2
İlköğretim
1
Lise
1
Tüm kademeler
15
Örneklem Şehri
Erzurum
3
İstanbul
2
Diğer tekil şehirler
20
Örneklem Büyüklüğü
0-200
9
201-400
8
401-600
4
601-800
3
1000 ve üzeri
1
Veri Toplama Aracı
Ölçek
16
Görüşme Formu
10
Veri Analizi
Korelasyon
11
Regresyon
9
Varyans Analizi
4
T test
5
Parametrik Olmayan testler
3
Faktör Analizi
2
Betimsel Analiz
3
Diğer (YEM, yol, içerik analizi)
7
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Pandemi öncesinde nicel yöntemler (n= 21) tercih edilirken pandemi döneminde nitel
yöntemler (n= 12) daha fazla tercih edilmiştir. Pandemi öncesinde örneklem kademesi olarak
en fazla ilkokul (n= 9), pandemi döneminde ise en fazla çalışma tüm kademelerde (n= 15)
yapılmıştır. Pandemi öncesinde en fazla çalışmanın yapıldığı iller İstanbul (n= 2), Adana
(n=2), Diyarbakır (n= 2); pandemi döneminde Erzurum (n= 2) olarak ortaya çıkmıştır.
Pandemi öncesinde örneklem büyüklüğü olarak 201-400 (n= 10) aralığı, pandemi döneminde
ise 0-200 (n= 9) aralığı en fazla tercih edilmiştir. Veri toplama aracı olarak iki dönemde de en
fazla ölçek, veri analizi olarak da en fazla kolerasyon, regresyon tercih edilmiştir.
Sonuç ve Tartışma
Öğretmenlik, ülkelerin geleceğini şekillendirmesi bakımından ülkeler adına en önemli
mesleklerin başında gelmektedir ve öğretmenler de bu mesleği uygulayacak, sistemi en iyi
bilen ve tanıyan kişilerdir (Steyn, 2002, s. 99). Öğretmenlerin mesleğini yaparken yüksek
motivasyona sahip olmaları öğrencilerin başarısını doğrudan etkilemektedir. Öğretmen
motivasyonunda yaşanan düşüşler ise öğrenci başarısını başta akademik olmak üzere birçok
yönden düşürmektedir (Alam & Farid, 2011, s. 300).
2020- 2021 yıllarındaki makalelerde araştırma deseni olarak nitel yöntemler nicel
yöntemlerden fazla kullanılmıştır. Bunun nedeni şu olabilir: Ülkemiz o tarihlerde pandemi
kaynaklı kısmi ve tam kapanmalar yaşamıştır. Eğitim öğretim uzaktan eğitim şeklinde devam
etmiştir. Öğretmen motivasyonu üzerine çalışacak araştırmacılar, birtakım görüntülü görüşme
imkanı sunan uygulamadan öğretmenlere ulaşarak görüşmelerini bu uygulamalar üzerinden
yapmış ve görüşmeleri kaydetmiş olabilirler. Genel olarak bakıldığında ilkokul kademesi
araştırmalarda ortaokul, ilköğretim ve lise kademelerine göre daha çok örneklem olarak tercih
edilmiştir. Tüm yıllardaki araştırmaların yapıldığı şehirlere baktığımızda ise ülkemizin
geneline yayılan bir durum söz konusudur. Birçok şehirde araştırmalar yapılmış ve belirgin
olarak ön plana çıkan bir şehir olmamıştır. Örneklem büyüklükleri olarak da 0-200 ve 201400 örneklem aralıkları tüm yıllarda baskın olarak tercih edilmiştir. 2017-2019 yıllarındaki
araştırmalarda araştırma deseni olarak nicel yöntemlerin tercih edilmesinin doğal sonucu
olarak veri toplama aracı olarak ölçekler ağırlıkla kullanılmıştır. 2020- 2021 tarihli
araştırmalarda da ölçekler her ne kadar fazla olsa da görüşme formlarının kullanımı da az
değildir. Verilerin analizinde genellikle SPSS programından faydalanıldığı korelasyon ve
regresyon analizlerinin ağırlıklı olduğu göze çarpmaktadır.
Son yıllarda dünyada ve ülkemizde pandeminin etkilerini azaltmak adına yüz yüze eğitime ara
verilmiş ve uzaktan eğitime geçilmiştir. Öğretmenler ve öğrenciler daha önce böyle bir
durumu yaşamadıkları için belli bir alışma sürecinden sonra yeni duruma adapte olmuştur. Bu
çalışma pandemi öncesi dönem ve pandemi döneminde yapılan öğretmen motivasyonuna
dönük araştırmaların karşılaştırmalı genel tablosunu ortaya koyması bakımından önem arz
etmektedir.
2020- 2021 yıllarındaki çalışmalarda dikkat çeken başka bir durum da incelenen 25 makale
arasında sadece iki makalenin pandemiyle ilgili konular seçmesidir. Bu araştırmalar Fidan’ ın
(2020) ve Güven‘in (2021) makaleleridir. Özellikle Güven‘in (2021) ‘’Beden eğitimi
öğretmenlerinin uzaktan eğitim dönemindeki motivasyonunu etkileyen faktörleri’’ araştıran
makalesi, eğitimin neferleri öğretmenlerin pandemi sürecinden motivasyon anlamında ne
derece etkilendiğini gözler önüne sermesi bakımından oldukça önemlidir. Güven (2021)
uzaktan eğitim yapan beden eğitimi öğretmenlerinin derslerinin uygulamalı olsa bile
pandemiden kaynaklı hastalık riskini azaltmasından kaynaklı araştırmaya dahil ettiği
öğretmenlerin motivasyonlarının arttığı sonucuna ulaşmıştır.
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Güven (2021) çalışmasında uzaktan eğitimde not kaygısının olmaması, öğrencilerin beden
dersinin kendilerine katkısının olmayacağını düşünmeleri, sınırlı fiziksel etkinlik olması, açık
havada olmama, bağlantı sorunları, sistem hataları, beden dili kullanımının sınırlı oluşu gibi
durumları öğretmen motivasyonunu düşüren unsurlar olarak belirtmiştir. Uzaktan eğitimin
öğretmenlerin motivasyonuna etkilerini araştıran birtakım çalışmalarda farklı sonuçlar ortaya
çıkmıştır. Türkçe öğretmeni adaylarıyla yapılan bir çalışmada (Karakuş vd., 2020, s. 230)
öğretmen adaylarının uzaktan eğitime dönük motivasyonlarının çok düşük olduğu ortaya
çıkmıştır. Elcil ve Şahiner (2004) öğretmenlerin motivasyonlarının düşük olmasının uzaktan
eğitimin etkisini düşüreceğini rapor etmişlerdir. Balaman ve Tiryaki (2021) öğretmenlerin
uzaktan eğitime bakışının branşlarına göre değiştiğini vurgulamışlardır. Balaman ve Tiryaki
(2021) derslerini teorik olarak işleyen branş öğretmenlerinin uzaktan eğitimi yeterli
bulduğunu fakat uygulamalı ders işleyen branş öğretmenlerinin ise uzaktan eğitimi yetersiz
buldukları sonucuna ulaşmışlardır. Fidan (2020) ise yaptığı çalışmada, öğretmenlerin uzaktan
eğitim konusunda olumlu bulduğu durumlardan bazılarını öğrencilerin dersten geri kalmaması
ve sosyal çevreden kopulmaması olarak ifade etmiştir. Fidan (2020) öğretmenlerin uzaktan
eğitimde en olumsuz bulduğu durumları erişim ve alt yapı sorunları olarak ortaya koymuştur.
Bu çalışma sadece 50 makale üzerinden yapılan bir içerik analizi olmasından sınırlılık taşısa
da pandemi öncesindeki üç sene ve pandemi döneminde öğretmen motivasyonuyla ilgili
çalışmaların genel fotoğrafını çekmesi açısından önem arz etmektedir. Pandemi sürecinde
uzaktan eğitime geçilmesi hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin hazır olmadığı bir
durumdur. Bu durumda birçok sınıf öğretmeni de okula yeni başlayan birinci sınıf
öğrencilerine uzaktan eğitimle okuma-yazma öğretmek zorunda kalmıştır. Alanyazında bu
sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitimden nasıl etkilendiği, okuma-yazmayı uzaktan eğitimle
öğretirken motivasyonlarında ne gibi değişimler olduğunu ortaya koyan bir çalışma olmayışı
alanyazındaki eksiklik olarak göze çarpmıştır. Sosyal hayatımızı, eğitim hayatımızı bu denli
etki altına alan pandeminin öğretmen motivasyonuna etkilerini araştıran makalenin sınırlı
oluşu pandemi sürecinde öğretmen motivasyona etkilerine dair genel bir tablo çıkarma
açısından çalışmamı sınırlayan kısım olmuştur. Bu çalışmayla pandemi öncesi dönemde nitel
ve karma çalışmaların da az olması da dikkati çekmiştir. Bu nedenle araştırmacılara nitel ve
karma yöntemler de kullandıkları araştırmalar önerilmektedir.
Kaynakça
Alam, M. T., & Farid, S. (2011). Factors affecting teachers motivation. International
Journal of Business and Social Science, 2(1), 298-304.
Balaman, F., & Hanbay Tiryaki, S. (2021). Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle
mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri
Araştırmaları Dergisi, 10(1), 52-84.
Başaran, İ. E. (1996). Eğitim yönetimi. Ankara: Yargıcı Matbaası.
Bursalıoglu, Z. (1976). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Ankara
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
Elcil, Ş., & Şahiner, D. (2014). Uzaktan eğitimde iletişimsel engeller. Sosyal ve Beşeri
Bilimler Dergisi, 6(1), 21-33.
Eren, E. (2013). Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar. Ankara:
Beta Yayınları.
Fidan, M. (2020). COVID-19 belirsizliğinde eğitim: ilkokulda zorunlu uzaktan eğitime
ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 24-43.
Gagne, M., & Deci, E.L. (2005). Self-determination theory and work motivation.
Journal of Organizational Behavior, 26(4), 331-362.

92

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Güven, Ş. (2021). Beden eğitimi öğretmenlerinin pandemi sürecinde yapılan uzaktan
eğitimi dersine yönelik motivasyonlarını etkileyen faktörler. Spor Eğitim Dergisi, 5(2), 1-10.
Hoy, W.K., & Miskel, C.G. (2010). Eğitim Yönetimi, Teori, Araştırma ve Uygulama.
(S. Turan, Çev.), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Karakuş, N., Ucuzsatar, N., Karacaoğlu, M.Ö., Esendemir, N. & Bayraktar, D. (2020).
Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. Rumelide Dil ve Edebiyat
Araştırmaları Dergisi, (19), 220-241.
Kurt, B. (2013). İlkokul ve Ortaokul Yöneticilerinin Öğretim Liderliği Davranışlarının
Öğretmen Motivasyonuna Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Petticrew, M., & Roberts, H (2006). Systematıc reviews in the social sciences: A
Practical Guide. MA USA: Blackwell Publishing.
Selçuk, Z. (2009). Eğitim psikolojisi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Sercan H. (2010). Etkili motivasyon yöntemleri. İstanbul: Etap Yayınevi.
Sozbilir, M., Kutu, H., & Yasar, M. D. (2012). Science education research in Turkey:
A content analysis of selected features of published papers. In Science Education Research
and Practice in Europe (pp. 341-374). Brill Sense.
Steyn, G. M. (2002). A theoretical analysis of educator motivation and morale.
Educare, 31(1-2), 83-101.
Ünal, S. (2001). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Okullarında Motivasyonu Sağlama
Etkinlikleri. Pamukkale Üniversitesi Dergisi, 7, 88-94.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.
Ankara: Seçkin Yayıncılık.

93

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN HİZMETKAR LİDERLİK DAVRANIŞLARINI
GÖSTERME DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Dr. Serkan GÖKALP
Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
ORCID: 0000-0001-9946-3280
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, öğretmen algılarına göre ortaokul müdürlerinin hizmetkar liderlik
davranışlarını gösterme düzeyini tespit etmek ve bu öğretmenlerin ortaokul müdürlerinin
hizmetkar liderlik davranışlarını gösterme düzeyine ilişkin algılarında çeşitli değişkenler
açısından anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Betimsel nitelikte olan bu
araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Mersin İli merkez
ilçelerinde bulunan ortaokullarda 2021-2022 eğitim-öğretim yılında görev yapan 4121
öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini belirlemede basit seçkisiz örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 800 öğretmenden oluşmuştur. Veri toplamak
için Okul Müdürlerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışları Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek
empati, özgeci davranış, alçak gönüllülük, dürüstlük ve adalet olmak üzere 5 boyuttan
oluşmaktadır. Öğretmenlerin ortaokul müdürlerinin hizmetkar liderlik davranışlarını gösterme
düzeyine ilişkin algı düzeylerinin frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri
hesaplanmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Okul Müdürlerinin Hizmetkar Liderlik Davranışları
Ölçeğine ait bütün boyutların ortalamalarının “çoğu zaman” aralığında olduğu ve bundan
dolayı okul müdürlerinin hizmetkar liderlik davranışlarını yüksek düzeyde gösterdiği tespit
edilmiştir. Cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Erkek öğretmenler
kadın öğretmenlere göre okul müdürlerinin hizmetkar liderlik davranışlarını daha yüksek
düzeyde gösterdiğine yönelik algıya sahiptir. Yöneticilik deneyimi değişkeni açısından
anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Daha önce okulda yöneticilik yapan öğretmenler, yöneticilik
yapmayan öğretmenlere göre okul müdürlerinin hizmetkar liderlik davranışlarını daha yüksek
düzeyde gösterdiğine yönelik algıya sahiptir. Okullarında 6-25 arası olan öğretmenler,
okullarında 26-50, 51-75 ve 76 ve üzeri öğretmen olan öğretmenlere göre okul müdürlerinin
hizmetkar liderlik davranışlarını daha yüksek düzeyde gösterdiğine yönelik algıya sahiptir.
Okul müdürleri, hizmetkar liderlik davranışlarını daha yüksek düzeyde göstermek için
hizmetkar liderlik alanında uzman kişilerden hizmet içi eğitim alabilir.
Anahtar Kelimeler: Hizmetkar liderlik, okul müdürü, öğretmen, ortaokul
INVESTIGATION OF THE LEVEL OF MIDDLE SCHOOL PRINCIPALS’
EXHIBITING SERVANT LEADERSHIP BEHAVIOURS
ABSTRACT
This research aims to determine the level of middle school principals’ exhibiting servant
leadership behaviors and determine whether there is a significant difference among the middle
school teachers' perceptions about the level of middle school principals’ exhibiting servant
leadership behaviors in terms of various variables. It is a descriptive research. General survey
model is used. This research's population consisted of 4121 teachers working at the middle
schools in central districts of Mersin Province in the 2021-2022 academic year. The sample of
the study included 800 teachers who were selected by simple random sampling method.
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The Scale of School Principals’ Servant Leadership Behaviours was used to collect the data of
the study. The dimensions of the scale were empathy, altruistic behaviour, modesty, honesty
and fairness. One way variance analysis and t-test were used to analyse the data. According
to the results of the research, it was determined that the mean of all dimensions of The Scale
of School Principals’ Servant Leadership Behaviours were in the range of “usually” and that
the school principals exhibited the servant leadership behaviours at a high level. The
perceptions of male teachers were higher than female teachers in terms of principals’
exhibiting servant leadership behaviours. The perceptions of the teachers having the
experience of school administration were higher than the teachers who didn’t have the
experience of school administration in terms of principals’ exhibiting servant leadership
behaviours. The perceptions of the teachers working in schools whose number of teachers was
between 6 and 25 were higher than the teachers working in schools whose number of teachers
was between 26 and 50, 51 and 76 and more. It is suggested that the school principals should
receive in-service training from the experts on the field of servant leadership to exhibit
servant leadership behaviours at a higher level.
Keywords: Servant leadership, school principal, teacher, middle school
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ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK YETERLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Dr. Serkan GÖKALP
Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
ORCID: 0000-0001-9946-3280
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, öğretmen algılarına göre ortaokul müdürlerinin öğretimsel liderlik
yeterlik düzeylerini tespit etmek ve bu öğretmenlerin ortaokul müdürlerinin öğretimsel
liderlik yeterlik düzeylerine ilişkin algılarında çeşitli değişkenler açısından anlamlı farklılık
olup olmadığını tespit etmektir. Betimsel nitelikte olan bu araştırmada genel tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Mersin İli merkez ilçelerinde bulunan ortaokullarda
2021-2022 eğitim-öğretim yılında görev yapan 4121 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın
örneklemini belirlemede basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın
örneklemi 800 öğretmenden oluşmuştur. Veri toplamak için Öğretimsel Liderlik Ölçeği
kullanılmıştır. Öğretmenlerin ortaokul müdürlerinin öğretimsel liderlik yeterlik düzeylerine
ilişkin algı düzeylerinin frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri
hesaplanmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizinde anlamlı farklılığın çıktığı durumlarda Tukey
HSD Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Öğretimsel Liderlik Ölçeğine ilişkin
ortalamanın “ara sıra” aralığında olduğu ve bundan dolayı okul müdürlerinin öğretimsel
liderlik yeterlik düzeylerinin “orta” düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkeni
açısından anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre okul
müdürlerinin öğretimsel liderlik yeterlik düzeylerinin daha yüksek düzeyde olduğuna yönelik
algıya sahiptir. Yöneticilik deneyimi değişkeni açısından anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
Daha önce okulda yöneticilik yapan öğretmenler, yöneticilik yapmayan öğretmenlere göre
okul müdürlerinin öğretimsel liderlik yeterlik düzeylerinin daha yüksek düzeyde olduğuna
yönelik algıya sahiptir. 19 yıldan daha fazla kıdeme sahip olan öğretmenler, daha az kıdemi
olan öğretmenlere göre okul müdürlerinin öğretimsel liderlik yeterlik düzeylerinin daha düşük
düzeyde olduğuna yönelik algıya sahiptir. Yüksek lisans mezunu olan öğretmenler, lisans
mezunu olan öğretmenlere göre okul müdürlerinin öğretimsel liderlik yeterlik düzeylerinin
daha düşük düzeyde olduğuna yönelik algıya sahiptir. Okul müdürleri, öğretimsel liderlik
yeterlik düzeylerini arttırabilmek için öğretimsel liderlik alanında uzman kişilerden hizmet içi
eğitim alabilir.
Anahtar Kelimeler: Öğretimsel liderlik, okul müdürü, öğretmen, ortaokul
INVESTIGATION OF MIDDLE SCHOOL PRINCIPALS’ INSTRUCTIONAL
LEADERSHIP COMPETENCIES
ABSTRACT
This research aims to determine the level of middle school principals’ instructional leadership
competencies according to middle school teachers’ perceptions and determine whether there
is a significant difference among the teachers' perceptions about the level of middle school
principals’ instructional leadership competencies in terms of various variables. It is a
descriptive research. General survey model is used. This research's population consisted of
4121 teachers working at the middle schools in central districts of Mersin Province in the
2021-2022 academic year.
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The sample of the study included 800 teachers who were selected by simple random sampling
method. The Scale of Instructional Leadership was used to collect the data of the study. One
way variance analysis and t-test were used to analyse the data. According to the results of the
research, it was determined that the mean of The Scale of Instructional Leadership was in the
range of “sometimes” and that the level of middle school principals’ instructional leadership
competencies was at a medium level. It was found that the perceptions of male teachers were
higher than female teachers in terms of the school principals having level of instructional
leadership competencies. The perceptions of the teachers having the experience of school
administration were higher than the teachers who didn’t have the experience of school
administration in terms of the school principals having level of instructional leadership
competencies. The perceptions of the teachers having seniority more than 19 years were lower
than the teachers having less seniority in terms of the school principals having level of
instructional leadership competencies. The perceptions of the teachers having masters’ degree
were lower than the teachers having bachelor’s degree. It is suggested that the school
principals should receive in-service training from the experts on the field of instructional
leadership to increase their level instructional leadership competencies.
Keywords: Instructional leadership, school principal, teacher, middle school
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ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN OKUL TASARIMLARI: SCAMPER
Prof. Dr. Vesile Yıldız DEMİRTAŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Özel Yetenekliler Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-4202-773
Uzm. Gülşah TOPALOĞLU
Konak Şehit Ömer Halisdemir BİLSEM
ORCID: 0000-0002-1767-7670
Uzm. Çağlar ÖZKUT
Tire Devlet Hastanesi
ORCID: 0000-0003-1419-4144
Arş. Gör. İmge YURDABAKAN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü
ORCID: 0000-0002-1864-6307
Özet
Bu araştırma, BİLSEM’e devam eden özel yetenekli öğrencilerin hayallerindeki okul
tasarımlarına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel
araştırma deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İzmir ilinde BİLSEM’e
devam eden 9-13 yaş arası 19 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak
araştırmacılar tarafından hazırlanan “Okul Tasarımına Yönelik SCAMPER Soruları Formu”
kullanılmıştır. Elde edilen bulgular içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırma bulguları (okulun bölümleri, kütüphane, laboratuvar, koridorlar, sınıflar),
dersliklerdeki materyaller, derslerin türleri ve işlenişi, okul bahçesi, okula giriş çıkış, ödev ile
sınavlar, teneffüsler ve okul adları olarak kategorize edilmiş ve frekans değerleriyle
tablolaştırılmıştır. Özel yetenekli öğrenciler en çok okul bahçesiyle ilgili tasarımlarda
bulunmuştur. Öğrencilerin okul bahçesinde oyun, sanat, spor, çiftçilik, hayvan bakımı, dijital
alanlar gibi çok çeşitli ve kapsamlı bahçe tasarımları yaptıkları görülmektedir. Özel yetenekli
öğrenciler spor, sanat, teknoloji, bilim, oyun, mizah ve gündelik yaşama yönelik çok sayıda
ders istemişlerdir. İstenilen dersler içinde keşif, moda, çiftçilik, hayvan bakımı, temel
psikoloji, kişisel gelişim, fıkra ve bilmece dersleri gibi farklı dersler vardır. Özel yetenekli
öğrenciler ödevler konusunda; ödev verilmemesi, ödev miktarının azaltılması, ödev yapmayan
öğrencilere uygulanacak yaptırımları sıralamışlardır. Teneffüs süresinin uzatılması konusunda
çok sayıda görüş gelirken ders süresinin aynı kalması istenmiştir. Dersin açık havada
işlenmesi, eğlenceli hale getirilmesi, öğretimin kolaylaştırılması gibi dersin işlenme şekliyle
ilgili ise çok sayıda görüş bildirmişlerdir. Ayrıca özel yetenekli öğrencilerin okul adı ve
sloganlarında, hayal ve eğlence kavramlarını daha fazla kullandıkları görülmektedir.
Çalışmadan elde edilen bulgular uygulamaya ve ileri araştırmalara yönelik öneriler
kapsamında tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Özel yetenekli çocuklar, okul tasarımı, SCAMPER, bilsem
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SCHOOL DESIGNS OF GIFTED CHILDREN: SCAMPER
Abstract
This research was carried out to determine gifted students’ views on the school designs of
their dreams attending BİLSEM. The research was designed in a qualitative research design.
The study group of the research consists of 19 students between the ages of 9-13 who attend
BİLSEM in İzmir. The "SCAMPER Questionnaire for School Design" prepared by the
researchers was used as a data collection tool. The findings were analyzed using the content
analysis method. Research findings are the departments of the school (library, laboratory,
corridors, classrooms), materials in the classrooms, types and procedures of lessons, school
garden, school entrance and exit, homework and exams, breaks is categorized as and tabulated
with frequency values. Gifted students mostly made designs related to the school garden. It is
seen that students make various and comprehensive garden designs such as games, arts,
sports, farming, animal care, and digital areas in the school garden. Gifted students requested
many lessons on sports, art, technology, science, games, humor and daily life. Among the
required courses, there are different courses such as exploration, fashion, farming, animal
care, basic psychology, personal development, anecdotes and riddles. Students have listed not
giving homework, reducing the amount of homework, and sanctions to be applied to students
who do not do homework. While there were many opinions about extending the break time, it
was requested that the lesson duration remained the same. Many opinions were expressed
about the way the lesson was taught, such as teaching the lesson outdoors, making it fun, and
facilitating teaching. In addition, it is seen that gifted students use the concepts of imagination
and entertainment more in school names and slogans.The findings obtained from the study
were discussed within the scope of recommendations for practice and further research.
Keywords: Gifted children, school designs, SCAMPER, bilsem.
GİRİŞ
Üstün zekâ ve üstün yetenek gibi kavramların tanımları toplumdan topluma, kültürden
kültüre, hatta zamandan zamana farklılıklar gösterirler (Sak, 2008, 2011). İlk olarak üstün
yetenek kavramı yetişkinler tarafından üst düzey başarı gösteren çocuklar için kullanılmıştır.
Daha sonra zekâ testleri yaygınlaştıkça dağılımın %2’lik kısmında yer alan çocuklar için
uygun görülen bir tanım haline gelmiştir (Freeman, 1985). Özel yetenek ile ilgili yapılan
çalışmalar zekâ alanında yapılan çalışmalardan etkilenmektedir. Bu alanda çalışan
araştırmacılara göre üstünlük/özel yetenek kavramı üstün başarı potansiyeli demektir.
Potansiyelle başarı arasında ise yetenek gelişimi vardır (Kanlı, 2021).
Ülkemizde MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde üstün yetenekli birey “Zekâ, özel
akademik alan, sanat, spor, liderlik kapasitesi ve yaratıcılık alanlarında yaşıtlarına kıyasla üst
düzey performans gösteren birey” olarak tanımlanmıştır (MEB, 2006). 2007 tarihli Bilim ve
Sanat Merkezi (BİLSEM) Yönergesinde üstün yetenek tanımı “Üstün veya özel yetenekli
çocuk, özel akademik alanlarda veya zekâ, yaratıcılık, sanat ve liderlik kapasitesi yönüyle
yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve bu tür yeteneklerini geliştirmek için
okul tarafından sağlanamayan hizmet veya faaliyetlere gereksinim duyan çocuktur.” (MEB,
2007). 2018 tarihinde MEB tarafından yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde ise
özel yetenekli birey; “Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin
kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi
alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren birey”
olarak tanımlanmıştır (MEB, 2018).
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Özel yetenekli bireyler yaşıtlarından farklı özellikler gösterirler. Bu konuyla ilgili çalışan ilk
araştırmacılar farklılıkların sebeplerini genetik duruma bağlamışlardır. Günümüzde ise
genetik faktörle beraber çevresel etmenlerin etkisinin de olduğu vurgulanmaktadır (Ersoy,
2004). Özel yetenekli bireylerin bebekliklerinden itibaren gelişimsel olarak bir takım ortak
özellikler sergiledikleri yapılan çalışmalarla raporlanmıştır (Bildiren, 2018). Ancak özel
yeteneklilerin özellikleriyle ilgili literatürde yaygın olarak bazı niteleyici özelliklerle
karşılaşılmaktadır. Bunlar aileler ve uzmanlar için yol gösterici olabilmektedir ancak her
çocuk için geçerli olamayacağı unutulmamalıdır (Kanlı, 2021).
Özel yetenekli bireyler neden, niçin ve nasıl sorularını çoğunlukla sorarlar. Üst düzey
problem çözme becerileri normal bireylerden farklıdır (Tucker & Hafenstein, 1997).
Yaratıcılık açısından daha akıcı ve esnek düşünebilirler. İyi bir gözlem gücüne ve eleştirel
düşünme yeteneğine sahiptirler (Akarsu, 2001). Akademik konularda akranlarından daha ileri
düzeydedirler. İlgi alanları geniştir. Özgündürler, çok fazla pratik bilgiye sahiptirler (Çağlar,
2004). İlgi ve merak seviyeleri yüksektir. Problemlere çözüm üretmede oldukça
beceriklidirler (Tucker & Hafenstein, 1997). Çabuk öğrendikleri için yinelenen işlerden
kolayca sıkılırlar. Soyut kavramları akranlarına göre daha çabuk öğrenirler. (Porter, 1999).
Özel yetenekli bireylerin ahlaki gelişimleri yaşıtlarına göre daha erken olur. Bu nedenle
adaletli olma konusunda daha fazla hassasiyet gösterirler (Silverman, 1993). Özel yetenekli
çocuklar kendilerinden yaşça daha büyük kişilerle arkadaşlık yaparlar. Mizah anlayışları
gelişmiştir. İlgi alanlarına yönelik kitaplar okurlar, sanatsal aktivitelerde bulunurlar ve deney
yaparlar (Bakır, 2015; Shade, 1991). Özel yetenekli kişiler matematikle uğraşmayı, keşif
yapmayı, farklı çözüm yolları üretmeyi ve farklı disiplinler bağlamında öğrenmeyi tercih
ederler. Dil ve konuşma gibi becerileri yaşıtlarından daha erken zamanda ve daha ileri
düzeyde gelişebilmektedir. Çalıştıkları alanlara yoğunlaşırlar. İlgi alanlarına yönelik herhangi
bir işe başladıklarında yaptıkları işi disiplinle devam ettirebilmektedirler. İşin sonucunu
getirebilme iradesine de sahiptirler. Sorgulama yeteneklerinin yanı sıra zor problemler
çözmeyi sevmektedirler (Frank & Dolan, 1982; Gottfried, Gottfried, 1996; Renzulli, 1978).
Özel yeteneğe sahip olan çocuklar yeteneklerini geliştirebilme potansiyeline sahiptirler. Bu
çocukların onlar için özel olarak hazırlanmış daha kapsamlı eğitim olanaklarına ihtiyaçları
vardır. Bu ihtiyaçlar karşılandığı durumlarda özel yeteneklilerden alınacak olan fayda
artacaktır (Renzulli, 1985; Marland, 1972). Ülkemizde ise 1993 yılında toplumların gelişimi
için önemli bir yere sahip olan üstün zekâlı ve özel yetenekli bireyler ve eğitimlerine yönelik
olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel
Müdürlüğü bünyesinde Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) kurulmuştur (Tebliğler Dergisi,
2001). BİLSEM’lerin temel amacı üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencilerin; sahip olduğu
zihinsel aktivite kapasitelerinin ve yeteneklerinin erken yaşta fark edilmesini, geliştirilmesini,
sahip oldukları özelliklerin farkında olmalarının sağlanmasını ve kapasitelerini geliştirerek
sahip oldukları becerileri en üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır (MEB, 2013). Bunun
yanı sıra üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencilerden bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik
değerleri birleştirme, üretken olma, sorun çözme, kendini gerçekleştirmiş birey olarak
yetişme, teknik buluşlar yapma ve çağdaş araçlar geliştirebilme gibi beklentilerde
bulunmaktadır. Bu beklentileri karşılamak adına BİLSEM’lerde uyum, destek eğitim, özel
yetenekleri geliştirme, proje üretimi ve yönetimi (MEB, 2015) gibi eğitim programları
bulunmaktadır. Bu programlar ile birlikte öğrencilerin eğitim görmekte oldukları okullarda
toplumsal bütünleşme sağlanmaktadır. Yeteneklerini fark etmeleri ve bu yeteneklerinin
geliştirilmesine yönelik eğitim almaları BİLSEM’ler aracılığıyla olmaktadır (Çamdeviren,
2014).
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Bu bağlamda araştırmanın amacı; özel yetenekli öğrencilerin “SCAMPER Soruları”
aracılığıyla hayallerindeki okul tasarımlarının belirlenmesidir. Bu amacı gerçekleştirebilmek
için öğrenciler; okullarıyla ilgili fiziksel değişim ve gelişimleri “SCAMPER Soruları”
ışığında betimlemiş ya da resimlemişlerdir.
Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır:
Amaç 1: Özel yetenekli öğrencilerin hayallerindeki okul tasarımlarında okulun fiziksel
özelliklerine yönelik görüşleri nelerdir?
Amaç 2: Özel yetenekli öğrencilerin hayallerindeki okul tasarımlarında derslere yönelik
görüşleri nelerdir?
Amaç 3: Özel yetenekli öğrencilerin hayallerindeki okul tasarımlarında ödevlere yönelik
görüşleri nelerdir?
Amaç 4: Özel yetenekli öğrencilerin hayallerindeki okul tasarımlarında giriş çıkışa yönelik
görüşleri nelerdir?
Amaç 5: Özel yetenekli öğrencilerin hayallerindeki okul tasarımlarında teneffüslere yönelik
görüşleri nelerdir?
Amaç 6: Özel yetenekli öğrencilerin hayallerindeki okul tasarımlarında okul adı ve okul
sloganına yönelik görüşleri nelerdir?
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır (Yıldırım ve
Şimşek, 2008).
Çalışma Grubu
Araştırmada amaçlı örnekleme stratejilerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır
(Yıldırım ve Şimşek, 2008). Araştırma grubuna dâhil olma ölçütü genel yetenek alanından
tanılı olma, bilsem öğrencisi olma, ilköğretime devam etme ve gönüllü olarak çalışmada yer
almayı istemek olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021
eğitim öğretim yılında BİLSEM’e devam eden üstün/özel yetenek tanısı olan 19 öğrenciden
oluşmaktadır. Özel/üstün yetenekli öğrencilere ait demografik bilgiler Tablo 1’de
gösterilmiştir.
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S.N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Tablo 1: Özel Yetenekli Öğrencilerin Demografik Özellikleri
Katılımcı No
Cinsiyet
Sınıf Düzeyi
Doğum Tarihi
K1
E
4
2011
K2
E
5
2010
K3
K
3
2012
K4
E
5
2010
K5
K
6
2008
K6
K
4
2011
K7
K
4
2011
K8
K
5
2010
K9
K
5
2010
K10
K
5
2010
K11
K
5
2011
K12
E
5
2010
K13
K
4
2011
K14
E
5
2010
K15
K
5
2010
K16
K
5
2010
K17
K
4
2011
K18
E
4
2011
K19
K
6
2008
Toplam

Okul Türü
Devlet Okulu
Devlet Okulu
Devlet Okulu
Devlet Okulu
Özel Okul
Devlet Okulu
Devlet Okulu
Devlet Okulu
Devlet Okulu
Devlet Okulu
Devlet Okulu
Devlet Okulu
Devlet Okulu
Özel Okul
Devlet Okulu
Devlet Okulu
Devlet Okulu
Devlet Okulu
Devlet Okulu
19

Tablo 1 incelendiğinde çalışma grubu 6 erkek (%31) ,13 kız (%46) olmak üzere toplam 19
öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcılar 3.4.5. ve 6. Sınıfa devam etmekte olup katılımcıların
doğum tarihleri 2008 ile 2012 arasında değişmektedir. Katılımcıların 2’si özel okul, 17’si
devlet okuluna devam etmektedir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Okul Tasarımına
Yönelik SCAMPER Soruları Formu” ve çocukların çizdikleri resimler kullanılmıştır. Formda
yer alan sorular araştırmacılar tarafından SCAMPER soruları esas alınarak hazırlanmıştır.
SCAMPER yaratıcı düşünmenin geliştirilmesini, bireyin yeni fikirler ve düşünceler
üretmesini sağlayan beyin fırtınası yöntemlerinden biridir. SCAMPER bireyin zihinsel
kalıplarla düşünmesini kırarak yeni fikirler oluşturmasına imkan tanır (Demirtaş,2020 s.1).
Scamper ingilizce 7 kelimenin baş harfinden oluşan bir kısaltmadır. Bu yedi kelime şu şekilde
sıralanabilir: substitute(yerine koyma),combine(birleştirme), adapt (uyarla),modify-magnify
(değiştir-küçült-büyüt), put to other uses (yerine kullanma),eliminate (yok et, çıkar),reverse
(tersine çevir, yeniden düzenle)(Demirtaş, 2020). Araştırmacılar birbirinden bağımsız olarak
SCAMPER sorularını kullanarak okul tasarımına yönelik sorular hazırlamışlar,
araştırmacıların hazırladıkları sorular bir soru havuzunda toplanmıştır. Soru havuzundan en
çok tekrar eden sorular alınarak soru formuna yerleştirilmiştir. Birinci araştırmacı tarafından
sorular incelenerek düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca araştırmacılardan biri tarafından özel
yetenekli bir kız öğrenci ile 1 pilot uygulama gerçekleştirilmiştir.
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Pilot uygulama sonucu veri toplama aracına son şekli verilerek “Okul Tasarımına Yönelik
SCAMPER Soruları Formu” oluşturulmuştur. Aşağıdaki yönerge ve araştırma soruları özel
yetenekli öğrencilerden veri toplamak amacıyla kullanılmıştır:
Yeni bir okul tasarlamakla görevlendirildiğinizi düşününün. Bu tasarımda okulun tüm
bölümlerini (sınıf, koridor, bahçe, atölye, laboratuvar vb) ve kullanılan tüm araç gereçleri
(tahta, sıra, pano vb) yeniden düzenleme yetkisine sahipsiniz. Bu okul diğer okullardan pek
çok yönü ile farklı olmalı. Aşağıdaki sorulara göre düşünün ve karar verin.
1.Okulunuzun tüm bölümlerini (sınıf, koridor vb) daha etkili, daha kullanışlı, daha öğretici,
daha eğlenceli, öğrenci ve çevre/doğa dostu hale getirebilmek için buraları nelerle
birleştireceksiniz? (Okulun bu bölümlerinde birlikte ne işe yarayabilir? Neler bir araya
getirilebilir? Yeni ne gibi düzenlemeler yapacaksınız?)
2. Bu tasarladığınız okulda yeni ne gibi etkinlikler ve dersler yapılacak?
3. Ödevlerde ve ödevlerin verilme şeklinde yeni ne gibi düzenlemeler yapılacak?
4. Okulun giriş ve çıkışlarında yeni ek nasıl değişiklikler yapacaksınız?
5. Teneffüslerde nasıl değişiklikler olacak? Teneffüslerin daha etkili ve eğlenceli olabilmesi
için teneffüsler nelerle birleştirilecek?
6.Bu yeni tasarım okula ne ad vereceksiniz? Bu yeni okul tasarımınızın sloganları ne olacak?
Verilerin Toplanması
Araştırma verileri pandemi nedeniyle zoom ve whatsapp görüntülü konuşma yapılarak
toplanmıştır. Öğrencilerin 2’si zoom üzerinden, 17’si whatsapp üzerinden görüşmeyi tercih
etmiştir. Araştırma verilerini toplamak için 19 özel yetenekli öğrencinin aileleriyle önce
telefonda görüşerek araştırma hakkında bilgi verilmiş, onayı alınan ailelerin çocuklarıyla
görüşerek çalışmanın içeriği hakkında her bir öğrenci bilgilendirilmiş ve çocuklara uygulama
için randevu verilmiştir. Her bir çocukla randevu günü görüşerek SCAMPER soruları ve
SCAMPER’e dayalı araştırma soruları tanıtılmıştır. Her bir çocuğa okul tasarımı için istediği
materyali kullanabileceği bildirilmiştir. Aynı zamanda okul tasarımını yapmak için ne kadar
zamana ihtiyacı olduğu sorulmuştur. Çalışmada amaç özel yetenekli öğrencilerin
yaratıcılıklarını işlevsel olarak kullanmalarını sağlamak olması nedeniyle öğrencilerin
yaratıcılık süreçleri için bireysel farklılıkların olacağı nedeniyle zaman ve malzeme
konusunda çocuklar serbest bırakılmıştır. Öğrenciler maksimum 3 gün içinde okul tasarımını
tamamlayarak göndermişlerdir. Özel yetenekli öğrencilerden veriler Nisan -Mayıs 2021
tarihleri arasında toplanmıştır. Okul tasarımını tamamlayan öğrencilerden 17’si tasarladığı
okulu whatsapp üzerinden, 2 öğrenci ise mail yoluyla araştırmacılara iletmiştir. Araştırma
verileri toplam 38 sayfadan oluşmaktadır. Özel yetenekli öğrencilerden 1’i okul tasarımı
resmini paint uygulamasında yapmıştır. Diğer öğrenciler resimlerini resim kağıdına çizerek
göndermişlerdir.
Verilerin Analizi
Bu araştırmada, veriler nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılarak analiz
edilmiştir. İçerik analizinin amacı, elde edilen verileri açıklayabilecek ilişkileri ortaya
çıkarmak, kapsamlı bir analiz yapabilmektir (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Bu araştırmada verilerin analizi için “Okul Tasarımına Yönelik SCAMPER Soruları Formu”
ve çocukların çizdikleri okul tasarımları resimleri ile toplanan veriler, veri setinin
düzenlenmesi ve kavramsal temaların analiz edilmesi olmak üzere iki aşamada yürütülmüştür.
19 katılımcının her birinin her bir soruya verdiği cevap alt alta dizilerek yazılı veri seti
düzenlenmiştir. Kavramsal temaların analiz edilmesi sürecinde; alt alta dizilen cümlelerin
yanıtları okunarak her birine bir kod verilmiştir.
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Daha sonra her bir katılımcının verdiği yanıtlar için verilen kodlardan ortak olanlar tek bir
kod altında toplanmıştır. Kodlama anahtarı araştırmacılardan üçü tarafından ayrı ayrı tekrar
okunarak bazı kategorilerde isim değişikliği yapılmıştır. Yazılı tasarımların yanında
katılımcıların resimlerinde ortak temalar bulunarak aynı kategori altında toplanmıştır.
Kodlama Anahtarı tamamlandıktan sonra, bir diğer araştırmacı tarafından katılımcılara ait 6
cevap formu (%30) üzerinde sınanmış ve kodlama cetveline son şekli verilmiştir.
Verilerin Geçerliliği ve Güvenilirliği
Araştırmanın geçerlik ve güvenirliği; veri toplama aracının hazırlanma süreci, veri toplama
sürecine ilişkin ortam ve sürecinin betimlenmesi, verilerin çözümlenmesi aşamasında
gerçekleştirilecek basamakların ayrıntılı anlatılması, çalışma grubundan doğrudan alıntılar ve
zaman açısından kodlayıcı güvenilirliği hesaplanarak sağlanmaya çalışılmıştır (Yıldırım ve
Şimşek, 2008).
Tablo 2: Kodlama Güvenilirliği
Soru No

Güvenilirlik Yüzdesi

1

%88

2a

%92

2b

%88

3

%96

4

%87

5

%82

6a

%100

6b

%100

Toplam

%91

BULGULAR
Araştırmanın bulguları okulun fiziksel özellikleri, dersler ve etkinlikler, ödevler ve sınavlar,
okula giriş çıkış ve yoklama, teneffüsler, okul adı ve okul sloganları olmak üzere altı başlık
altında incelenmiştir.
1. OKULUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ BULGULAR
Okulun fiziksel özellikleriyle ilgili bulgular; okul binası ve konumu, okulun bölümleri,
sınıflar ve okul bahçesi olmak üzere dört bölümde incelenmiştir. Katılımcılara “Okulunuzun
tüm bölümlerini (sınıf, koridor vb) daha etkili, daha kullanışlı, daha öğretici, daha eğlenceli,
öğrenci ve çevre/doğa dostu hale getirebilmek için buraları nelerle birleştireceksiniz?
(Okulun bu bölümlerinde birlikte ne işe yarayabilir? Neler bir araya getirilebilir? Yeni ne
gibi düzenlemeler yapacaksınız?” sorusu sorulduğunda gelen yanıtlar okul binası ve konumu,
ile okulun bölümleri, sınıf ve bahçe olarak kategorilendirilmiştir.
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1.1.Okul Binası ve Konumuyla İlgili Bulgular
S. N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tablo 3: Okul Binası ve Konumuyla İlgili Tasarımlar
Okul Binası ve Konumuyla İlgili Tasarımlar
Asansörlerle ilgili düzenlemeler yapılması
Okul duvarlarının renkli, resimli ve bitkilerle kaplı olması
Teras olması
Okulun gelişmiş enerji ve teknolojisinin olması
Orta katlardan inmek için rampa ve kaydırak olması
Okul binasının yamaç üzerine kurulması
Okulun 1-2 metre ilerisinde deniz olması
Okul binasının 3 katlı olması
Okul binasında her katta 8 sınıf olması
Okul binasının dünya şeklinde olması
Okul binasının gerektiğinde ulaşım aracı olarak kullanılabilmesi için
roket ve tekerleklerinin olması
Merdivenlerde bilgilendirici yazılar olması
Okul zemininde kaymaz tabanlar olması
Okulda üst kata çıkmak için ipler olması
2-4 arası yangın merdiveni
Hangi derse girebileceğini düzenleyebileceğin bilgisayarlar
Toplam

Frekans
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların okul binası ve konumu ile ilgili tasarımlarda 22 görüş
bildirdikleri görünmektedir. Katılımcılardan K11’ın okul binası ile ilgili tasarım örneği
aşağıda sunulmuştur:

“Dünyayı seçme nedenim: Çünkü evrende tek canlıları yaşatabilen gezegen Dünya’dır ve
bizler Dünya’mıza sahip çıkmalıyız.” K11
Şekil 1. K11’ın Okul Binası Tasarımı ve Tasarımla İlgili Görüşü
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K4’ün okul binasıyla ilgili tasarımlarında; “1.Terasında gizlenen, açılabilen iki adet roket
motorlu kanat var. 2.Alt kat merdivenlerinin altında gizlenen, dışarı çıkabilen tekerlekleri var.
Bu özellikleri sayesinde okul rahatça ulaşım sağlayabiliyor (Okul gezilerine vb.)” şeklinde
görüşlerini ifade etmiştir. K19’un okul binası ve konumuyla ilgili tasarımlarında; “2 tane
asansör, 2 veya 4 tane yangın merdiveni, Üst katlardan birine teras” görüşleri yer almaktadır.
K6’nın okul binası ve konumuyla ilgili olarak; “….merdivenlerden inerken zorlanmamak için
kaydırak olması” görüşünü belirtmiştir.
1.2. Okulun Bölümleriyle İlgili Bulgular
Katılımcıların okulun bölümleri ile ilgili yaptıkları tasarımlar tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 4: Okulun Bölümleriyle İlgili Tasarımlar
S. N

Okul Bölümleri İle İlgili Tasarımlar

Frekans

1

Laboratuvarla ilgili tasarımlar

15

2

Koridorla ilgili tasarımlar

11

3

Kütüphaneyle ilgili tasarımlar

7

4

Aktivite alanları (Tören alanı, bekleme salonu, konferans salonu vb.)

8

5

İstenen atölye ve bölümler

7

6

Sanat alanı olması (tiyatro, müzik,seramik vb.)

7

7

Oyun alanı olması ve oyun araçları olması

3

Toplam

58

Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların okulun bölümlerinden laboratuvarla ilgili 15, koridorla
ilgili 11, kütüphaneyle ilgili 7, atölye ve bölümlerle 7, sanat alanı 7, oyun alanı ve araçları 3,
aktivite alanları 8 tasarım yaptıkları görülmektedir. Katılımcıların görüşlerinden örnekler
aşağıda sunulmuştur:
K14’in laboratuvarla ilgili tasarımları; “Her yaştan kişi ve çocuk öğretmen gözetiminde
laboratuvarda istediği deneyi yapar.”, K8’in tasarımı ise; “laboratuvarda duvarlarda hangi
deney malzemesinin ne işe yaradığını kısa notlar halinde söyleyen ve deney sıvılarını nasıl
saklarsak doğayı kirletmemiş olacağımızı belirten küçük yazılar olabilir…” şeklinde ifade
etmiştir. Katılımcılardan K19 ‘ın koridor tasarımlarıyla ilgili görüşleri; “…ve koridorlara
ağaç / çiçek koymak...Şu yapılabilir; Koridor ve merdivenlere yeterli kadar ışıklandırma…”,
Aktivite alanlarıyla ilgili olarak K15 şu görüşleri ifade etmiştir: “öğretmenlerin odası olduğu
gibi öğrenci odası da olacak...”. Okulun içinde istenen bölümler ve sanat alanıyla ilgili
olarak K17 ise «Okulun içinde uzay gözlem evi olabilir. Ayrıca tiyatro salonu olabilir»
şeklinde görüşlerini ifade etmiştir. Oyun alanı ve oyun araçları olmasıyla ilgili olarak K3’in
tasarımlarında “konuşan bilmece makinesi, balon patlatma oyunu” gibi oyunlar yer
almaktadır.
Katılımcılardan K8’in kütüphane ve kitaplık tasarımı Şekil 2’de gösterilmiştir.
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Şekil 2. K8’in Kütüphane/Kitaplık Tasarımı
K1 ‘in okulun bölümleriyle ilgili tasarımı Şekil 3’de gösterilmiştir.

Şekil 3. K1’in Okul Binası Bölümleriyle İlgili Tasarımları
1.3. Sınıf Tasarımlarıyla İlgili Bulgular
Tablo 5: Sınıf Tasarımıyla İlgili Görüşler
S.N.

Sınıf Tasarımı ile İlgili Görüşler

Frekans

1

Sınıf malzemeleriyle ilgili tasarımlar

14

2

Sınıfın fiziki yapısıyla ilgili tasarımlar

9

3

Sınıf mevcuduyla ilgili tasarımlar

4

4

Sınıf içi oturma düzeni

4

5

Sınıf çeşitleriyle ilgili tasarımlar

1

Toplam

32
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Tablo 5 incelendiğinde katılımcıların sınıf malzemeleriyle ilgili 14, sınıfın fiziki yapısı ile
ilgili 9,sınıf mevcuduna ilişkin 4, , sınıf içi oturma düzeni 4, sınıf çeşidi 1 olmak üzere toplam
32 görüş bildirdikleri görülmektedir.
Sınıf malzemeleri ve sınıf içi oturma düzeni ile ilgili olarak K4 tasarımlarını; “Okuldaki her
sınıfta bir adet akıllı tahta bulunacaktır, sınıf sıraları ve masalar ayaksız uçabilen son
teknoloji yerçekimi karşıtı aygıt ile kullanılacaktır.” şeklinde ifade etmiştir. Sınıf içi oturma
düzeniyle ilgili olarak katılımcılardan K7; “Öğrenciler sınıf ortamını sınıf gibi değil ev gibi
görürler. Tahta sıralar yerine puflarda, pilates toplarında ve koltuklarda otururlar.” şeklinde
görüşlerini ifade etmiştir. K6’nın sınıf malzemeleriyle ilgili tasarımları ise; “Her sınıfa akıl
oyunları ve bilgisayar ekleyeceğim. Aynı zamanda her sınıfın bir evcil hayvanı ve bitkisi
olacak.” şeklindedir.
1.4.Bahçe Tasarımıyla İlgili Bulgular
Tablo 6: Bahçe Tasarımları
S. N

Bahçeyle İlgili Tasarımlar

Frekans

1

Bahçede spor alanı olması

24

2

Bahçede oyun alanı olması

21

3

Bahçenin fiziki yapısıyla ilgili tasarımlar

19

4

Çiftçilik faaliyetleri olması

9

5

Hayvan bakım alanı ve hayvanlar olması

5

6

Sanat Alanı Olması

5

7

Piknik /Dinlenme Alanı

2

8

Dijital oyun alanları olması

1

9

Kitap Okuma Alanı

1

10

Dondurmacı

1

11

Kazı alanı

1

12

Teleferik

1

Toplam

89

Tablo 6 incelendiğinde katılımcıların bahçede spor alanı olması 24, bahçede oyun alanı
olması 21, bahçenin fiziki yapısıyla ilgili tasarımlar 19, çiftçilik faaliyetleri olması 9, hayvan
bakımı alanı ve hayvanlar olması 5, sanat alanı olması 5, piknik ve dinlenme alanı 2, dijital
oyun alanları 1, kitap okuma alanı 1, dondurmacı 1, kazı alanı 1, teleferik 1 olarak görüş
bildirdikleri görülmektedir.
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K4’in bahçenin fiziki yapısıyla ilgili görüşleri; “Eğer okulun kanatları açık iken okul bahçesi
otomatik olarak bölgeyi tarar ve bahçede hiç kimse yoksa bahçenin üstünde korucu bir kubbe
oluşur aynı durum karlı, yağmurlu vb. durumlarda kapanır ve açılır.”, K7’nin görüşleri; “8
tenis kortu uzunluğunda, 5 tenis kortu genişliğinde. İçinde tenis kortu, basketbol sahası,
hentbol sahası, futbol sahası var, ayrıyeten kapalı yüzme havuzu, mini lunapark, kazı alanı ve
kantin var.”, K13’ün çiftçilik faaliyetleriyle ilgili görüşleri; “Okulun bahçesinde küçük bir
sera olacak seraya çocuklar istediklerini ekebilecekler. Okulun bahçesinde kiraz, kayısı,
portakal, elma, mandalin, dut ve incir gibi meyve ağaçları olacak.”
2. DERSLER VE ETKİNLİKLERLE İLGİLİ BULGULAR
Katılımcılara ‘Yeni tasarladığınız bu okulda yeni ne gibi etkinlikler ve dersler yapılacak?’
sorusu sorulduğunda gelen yanıtlar Tablo 7a, 7b ve 7c’de verilmiştir.
Tablo 7a: İstenilen Derslerle İlgili Görüşler
S. N

İstenilen Dersler

Frekans

1

Akademik ve bilim dersleri (Matematik, Türkçe, Fen,Deney vb.)

21

2

Sporla ilgili dersler

18

3

Gündelik yaşama ilişkin dersler (yemek yapma vb.)

11

4

Sanat, mizah ve oyunla ilgili dersler

8

5

Farklı gereksinimler için dersler (Veli eğitimi vb.)

2

Toplam

48

Tablo 7a incelendiğinde özel yetenekli öğrencilerin, akademik ve bilimle ilgili 21, sporla ilgili
18, gündelik yaşama ilişkin 11, sanat, mizah ve oyunla ilgili 7, farklı gereksinimler 2 olmak
üzere toplam 48 ders önerisi getirdikleri görülmektedir.
Katılımcılardan K15 görüşlerini; “matematik ve eğlence, matematik, matematik kolay
problemler, matematik kulübü(seçmeli),çevre ve davranış kuralları, konuşma dersi, detaylarla
coğrafya ,detaylarla tarih, hayvan bilgisi(hayvanat bahçesinde işlenecek),çiftçilik, deney
dersi, fıkra ve bilmece dersi (seçmeli),yaratıcılık dersi, ,sanat keşif dersi, zamanı verimli
kullanma dersi, yüzme, t shirt boyama atölyesi(seçmeli),kil boyama(seçmeli),moda, basit
psikoloji, yemek yapma dersi”, K13’ün görüşleri ise; “Okulda çocukların doğayı
inceleyebilmeleri için bir sınıf olacak ve bu sınıfta çevrede buldukları ot, bitki vb. şeyleri
inceleyebilecekler.” söylemiştir. K15’in gündelik yaşama ilişkin derslerle ilgili tasarımları ise;
“çocuklara kendini sınırlama -internet gibi konularda- eğitimi verilecek” şeklindedir. Bir
başka görüş ise K 7 tarafından“… youtuberlık sınıfı olmalı.” Şeklinde şeklinde bildirilmiştir.
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S. N
1
2
3
4
5
6

Tablo 7b: Ders İşlenişiyle İlgili Görüşler
Ders İşlenişiyle İlgili Görüşler
Öğretim Yöntemi
Ders İçeriği
Derslerle ilgili düzenlemeler
Ders Araç ve Gereçleri
Ders Mekanıyla İlgili Görüşler
Ders Anlatımı
Toplam

Frekans
7
6
5
5
4
2
29

Tablo 7b incelendiğinde katılımcıların öğretim yöntemiyle ilgili 7, ders içeriği 6, ders araç ve
gereçleriyle ilgili 5, dersle ilgili düzenlemeler 5, ders mekanıyla ilgili 4, ders anlatımı 2,
olmak üzere 29 görüş bildirdikleri görülmektedir.
K2’nin araç gereçleriyle ilgili görüşleri “Hologram (3 boyutlu görüntü) teknolojisinin
kullanımı: Yapay zekanın ve 3 boyutlu görüntü teknolojisinin kullanılacağı bu yenilik ile
öğrencilere; eğitimini aldıkları derslere ilişkin görselleri beyinlerinde daha uzun süreli
tutabilmeleri ve daha iyi kavrayabilmeleri imkanı sağlanacaktır. Örneğin; yükseklik, deniz
seviyesi, atmosfer olayları, evren, güneş sistemi, karşılaştırmalı olarak dünyanın
konumu/boyutu, gün/gece/mevsimlerin oluşumu gibi görsellik gerektiren konular bir daha
öğrencilerin aklından çıkmayacak şekilde anlatılabilir. Eğitimi verilen derse ilişkin çeşitli
uzmanların daha önce yapmış oldukları soru-cevap şeklindeki kayıtları 3 boyutlu
görüntüleme teknoloji vasıtasıyla sanki o uzman derse katılmış gibi yapılarak konular daha
verimli ve bilimsel şekilde işlenebilir.”, K6’nın öğretim yöntemleriyle ilgili görüşleri ise;
“Mesela sınıfta ders işlerken çocuklarla bir sürü canlandırma yaptırırdım onları daha az
yerlerine oturturdum ve anlatarak değil yaşatarak anlatırdım.” şeklindedir.
S. N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tablo 7c: Etkinliklerle İlgili Görüşler/Tasarımlar
Etkinliklerle İlgili Görüşler/Tasarımlar
Yurtdışı ve yurtiçi geziler
Yarışma, oyun, eğlence aktiviteleri, spor aktiviteleri
Özel günlerin temasına bağlı olarak öğrencilerin yaptığı maket vb.
çalışmaların sergilenmesi
Kütüphanede kitap okuma saati
Okula belli aralıklarla evcil hayvan getirme etkinliği
Resim, müzik ve dans kulübü
Satranç, el işi, kodlama, akıl oyunu kursları
Çocukların İstediklerini özgürce yapabilmesi
Ders öncesi egzersizler yapılması
Ayda bir kez bahçe işleri / okul temizliği için 80 dakikalık ders
Son 2 ders çocukların serbest kalması
Özel gereksinimli çocuklarla ortak etkinlikler yapılması
Okula geri dönüşüm kutusu konulup getirilen atık miktarına göre
öğrencilere ödül verilmesi
Toplam

Frekans
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18

Tablo 7c incelendiğinde katılımcıların okul tasarımlarında yapılmasını istedikleri etkinliklerle
ilgili 18 görüş bildirdikleri görülmektedir.
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K8’in görüşleri “…hergün bir sınıf kütüphaneye gidip 2 ders saati kadar orada kitap
okuyabilirler; farklı diller öğrenebilmek ve geliştirmek için yurtdışı gezileri düzenlenebilir;
ayda bir (her aya[yani ayın içindeki bir gün] bir sınıf düşecek şekilde okula çocukların evcil
hayvanlarını getirmesi”, K19’ın görüşleri; “Özel bir günün temasına bağlı olarak bahçeye
bir maket konulacak, etrafına da öğrencilerin yaptığı şeyler (Maket, Şiir, Resim vb.)
konulacak ve bunlar bir hafta/bir ay boyunca bahçede kalacak… Okulun girişine bir tane geri
dönüşüm kutusu konulup getirilen atık miktarına göre öğrencilere ödül verilebilir”
şeklindedir.
3. ÖDEVLER ve SINAVLARLA İLGİLİ BULGULAR
Katılımcılara ‘ödevlerde ve ödev verilme şeklinde yeni ne gibi düzenlemeler yapacaksınız?’
sorusu sorulduğunda gelen yanıtlar Tablo .7’ de gösterilmiştir.
S. N
1
2
3
4
5

Tablo 8: Ödevlerle İlgili Görüşler
Ödevlerle İlgili Görüşler
Ödev verilip verilmemesi ve verilme sıklığı
Ödevlerin İçeriği ve Niteliği
Ödevlerin öğrenciye ulaştırılması ve takibi
Ödevin yerine getirilip getirilmemesi
Sınavlar
Toplam

Frekans
6
5
3
2
3
20

Tablo 8 incelendiğinde katılımcılara ödevle ilgili soru soru sorulmasına karşın ödev yanında
sınavlarla ilgili de 3 cevap gelmiştir. Katılımcılar ödevin verilip verilmemesi ile ilgili 6,
ödevin içeriği ve niteliği ile ilgili 5, ödevlerin öğrenciye ulaştırılması ve takibi 2, ödevin
yerine getirilip getirilmemesi 2 ve sınavlarla ilgili 3 görüş bildirdikleri görülmektedir.
Ödev verilip verilmesiyle ilgili katılımcılardan K15’in görüşleri; “Ödev olmayacak evde
tekrar olacak öğrenci dinlenmesi için eve gönderildiği için evde ödev verilmeyen ama evdeki
küçük tekrarlar olacak mesela yemek yaparken 200 ml sütü ölçerken kullanılan bilgi bile bir
tekrardır”, K19’ın görüşleri; “Ödev olmayacak, derslerden sonra isteğe bağlı olarak test
çözme / ders tekrarı dersleri olabilir.”, K16 ise; “Haftada 1-2 ödev verilebilir.”, K5
ödevlerin yapıldığında karşılaşılacak durumlarla ilgili olarak “Çocuklar ödev konusunda çok
sıkılmayacak ve ödevleri düzgün yapanlar serbest kalırdı.”; K1 ise ödevlerin öğrencilere
ulaştırılmasıyla ilgili olarak; “Özel bir görevli öğrenciler evine gittikten yarım saat sonra
öğretmenlerden ödevleri alıp ödevde yazan adrese atla götürücek.” , sınavlarla ilgili K15 ise
görüşlerini “Okulda sınav olmayacak belirli günler keşif yapılacak” şeklinde ifade etmiştir.
4.OKULA GİRİŞ/ÇIKIŞ ve YOKLAMAYLA İLGİLİ BULGULAR
Katılımcılara ‘okulun giriş çıkışlarında yeni ek nasıl değişiklikler yapacaksınız?’ Sorusu
sorulduğunda gelen yanıtlar Tablo 9’da gösterilmiştir.
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S. N
1
2
3
4
5

Tablo 9: Okula Giriş/Çıkış ve Yoklama
Giriş/Çıkış ve Yoklama
Giriş-çıkış güvenliği
Girişin fiziksel özellikleri
Giriş çıkış etkinlikleri
Okul giriş çıkış düzenlemesi
Yoklama
Toplam

Frekans
11
2
2
2
1
18

Tablo 9 incelendiğinde katılımcıların okula giriş çıkış güvenliği ile ilgili 11,girişin fiziksel
özellikleri 2, giriş çıkış etkinlikleri 2, giriş çıkış düzenlemesi 2 ve yoklama ile ilgili 1 görüş
bildirdikleri görülmektedir.
Katılımcılardan K16 giriş-çıkış güvenliği ile ilgili; “Okula veya herhangi bir binaya girerken
parmak izi kullanarak girerler.”, K2 ise; “ÖĞRENCİ TANIMA/YOKLAMA SİSTEMİNİN
KURULMASI: Öğrencilerin kimlik bilgilerinin ve okula giriş-çıkış yetkilerinin olduğuna dair
bilgilerin bulunduğu bir kimlik tanıma sistemi sayesinde öğrencilerin okula giriş-çıkışları
kontrol altına alınabilir. Öğrencilerin bilgileri okula girdikleri andan itibaren okul yoklama/
sınıf yoklama sistemine işlenerek örneğin öğretmen derse girdiği anda yoklama tabletine
bakarak kimin okula gelip gelmediğini, okula gelse bile kimin sınıfta olup olmadığını hemen
tespit edebilir. Bu sistem yetkisiz kişilerin okula girişini engellediği gibi, belirli dönemlerde
okul yönetimi tarafından giriş-çıkışlarına izin verilen haller dışında velilerin dahi okula elini
kolunu sallayarak girip çıkmalarına engel olacak ve öğrencilerin okul sınırları içerisinde
güvenlikleri kontrol altında olacaktır.” Giriş-çıkış etkinlikleriyle ilgili K17 “Derse girerken
isteyenler yürüyerek isteyenler parkur yaparak girebilirler.”, K1 ise; “çıkışta her öğrenciye
okuldaki performansına göre atıştırmalık veya şeker verilecek.”
şeklinde görüş
bildirmişlerdir.
5. TENEFFÜSLE İLGİLİ BULGULAR
Katılımcılara “Teneffüslerde nasıl değişiklikler olacak? Teneffüslerin daha etkili ve eğlenceli
olabilmesi için teneffüsler nelerle birleştirilecek?” sorusuna verdikleri yanıtlar Tablo 10
gösterilmiştir.
S. N
1
2
3

Tablo 10: Teneffüsle İlgili Tasarımlar
Teneffüsle İlgili Tasarımlar
Teneffüs süresiyle ilgili görüşler
Teneffüste yapılabilecek etkinlikler
Teneffüs kurallarıyla ilgili tasarımlar
Toplam

Frekans
9
7
4
20

Tablo 10 incelendiğinde katılımcıların teneffüs ile ilgili teneffüs süresiyle ilgili görüşler 9,
teneffüste yapılacak etkinlikler 7, teneffüs kurallarıyla ilgili 4 görüş bildirmişlerdir.
K5 teneffüs süreleriyle ilgili; “Teneffüslerle dersler aynı eşitlikte…”, K6 ise teneffüs süresiyle
ilgili olarak; «teneffüsler 15 dakika olacak, ilkokullarda öğlen arası olacak.», K15 ise;
«tenefüsler1 ders 50 dk ve tenefüslerde 20 dk olacak» şeklinde görüşlerini bildirmiştir. K1 ise
teneffüs kurallarıyla ilgili; “Teneffüslerde 1. 2. 3. 4. Sınıflar ayrı zamanlarda çıkacak.”
şeklindedir.
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K6 teneffüslerde yapılacak etkinliklerle ilgili olarak; “Teneffüslerde isteyen öğrenciler bilim
grubu ya da oyun grubu açacaklar. Grup kuran öğrenciler pankartlar hazırlayıp grubun
adını yazacaklar. Saklambaç, yakalamaç gibi. Ve diğer öğrenciler istedikleri gruba katılıp
istedikleri oyuna daha kalabalık katılıp yani daha eğlenceli bir şekilde oynayabilecekler.”
şeklinde görüş bildirmiştir.
6.OKUL ADI VE OKUL SLOGANINA İLİŞKİN BULGULAR
Katılımcılara “Yeni tasarım okula ne ad vereceksiniz? Bu yeni okul tasarımlarınızın
sloganları ne olacak?’’ sorusu sorulduğunda katılımcılar; Eğlence Okulları (f = 1), Eğlen
Öğren Okulu( f =1), İzmir Özgürlük Okulu İÖÖ (f =1), Renkler Okulu ((f=1), Doğa Ortakolu
(f =1), Yaşam Okulu (f =1), Hayaller Ortaokulu (f = 1), Karadut Özü Okulu (f =1), Hayal
Ülkesi Okulu (f=1), Hayal Okulu (f=1), Naz Okulu (f=1) olarak sıralanabilir. Öğrencilerin
okul adlarında hayal , eğlence kavramlarını öne çıkardıkları görülmektedir. Katılımcılardan
K3’ün okul adıyla ilgili tasarımı Şekil 1’de görülmektedir:

Şekil 4. K3 Okul Adı Tasarımı
Katılımcılardan okul sloganı için 5 görüş gelmiştir. Bu görüşler; “Okula Gelin Hayata Geçin”,
“Her Birey Hayalindeki Okulu Hak Eder”, “Hayal Okuluyla Çocuklar Hayallerini
Gerçekleştirsin”, “Başaramayacağın Şey Yoktur! Sıkı Çalış Hayallerini Gerçekleştir”, “Okul
sadece ders için değil eğlenceli aktiviteler için de vardır. Eğlenmek, öğrenmek her zaman
burada, okuldadır.” Örneğin katılımcılardan K2 “Her birey hayalindeki okulu hak eder’’
sloganını, K9 ise “Okul sadece ders için değil eğlenceli aktiviteler için de vardır. Eğlenmek,
öğrenmek her zaman burada okuldadır’’ sloganını söylemiştir.
SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Okul, öğrenciler için günlerinin çoğunu geçirdikleri, eğitim-öğretim hayatlarını sürdürdükleri,
zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerini destekleyen mekanlardır. Öğrencilerin kendi
hayatlarını birebir etkileyen alanlarla ilgili yapılan çalışmalara katılımları fazlasıyla
önemlidir. Araştırmaya dahil olan özel yetenekli öğrencilerle yapılmış olan bu çalışmada
öğrenciler; okullarıyla ilgili fiziksel değişim ve gelişimleri “SCAMPER Soruları” ışığında
betimlemiş ya da resmetmişlerdir.
1. Okulun Fiziksel Yapısı ve Dersin İşlenişi ile İlgili
Öğrencilerin birçoğu okulun binası ile ilgili isteklerini hayal güçlerini en üst seviyede
kullanarak dile getirmişlerdir (Okulun terasında gizlenen, açılabilen iki adet roket motorlu
kanat ve alt kat merdivenlerinin altında gizlenen, dışarı çıkabilen tekerlekleri olan ve okul
binasının gerektiğinde ulaşım aracı olabilmesi, okulda üst kata çıkmak için ipler olması vb.).
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Öğrenciler okul binalarıyla ilgili elektronik ve görsel materyallerle desteklenmiş, eğlenceli
öğrenme ortamlarının tasarlanması gereğini ön plana çıkarmıştır. İstedikleri okul bahçesine ait
düzenlemelerde; ziraat, tarım, oyun ve spor alanlarının olması gerektiği resmedilmiştir.
Genelde her okulda bulunan oyun ve spor alanlarına ek olarak tarım ve ziraat alanlarının
resmedilmesi bizlere konu ile ilgili çalışmaların yapılması gerektiğini göstermiştir. Bu
düzenlemenin okul bahçesinin elverişli olduğu kurumlarda yapılabileceği “Millî Eğitim
Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği”nde ve “Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”nde de belirtilmiştir.
Okulun bölümleriyle ilgili sorulan sorulara öğrencilerin çoğu, okullarında donanımlı ve
teknolojik laboratuvar bölümü olmasını istediklerini söylemişlerdir. Aydoğdu’nun (2008)
yapmış olduğu araştırmada, öğrencilerin; okullarının teknolojinin çok sık kullanılabildiği
yerler olmasına dair istekleri yer almaktadır. Okul ile ilgili eğlenceli düzenlemeler
yapılmasını istemeleri dışında güvenlik ile ilgili düzenlemelerin de her gelişim düzeyinden
öğrenci için gerekli olabileceğini vurgulamışlardır. Okulların eğitim programlarına ek olarak
çeşitli aktiviteleri (zekâ oyunları, kutu oyunları vb.), sanat etkinliklerini (tiyatro, sinema,
drama, müzik, ahşap boyama, seramik vb.) eklemeleri gerektiği görülmüştür. Bu etkinliklerin
boş zaman değerlendirme etkinliği olmaktan çıkıp çocuğun çeşitli gelişim alanlarını harekete
geçirecek ve akademik başarılarını destekleyecek etkinlikler olduğu kabul edilmelidir.
Öğrenciler ideal bir okulun bilgi vermesi işlevinin yanında eğlendirici de olması gerektiğini
belirtmişlerdir (Aydoğdu, 2008; Özdemir,2011).
2. Sınıfların Fiziksel Yapısı ile İlgili
Öğrencilerin birçoğu tıpkı ebeveynler gibi sınıf mevcudunun fazlalığından şikayetçi
olmuşlardır. Yine bu çoğunluk her sınıfta akıllı tahta olması gerektiğini dile getirmiştir.
Öğrencilerin sınıflarda olmasını istedikleri şeyler; evcil hayvanlar, renkli duvarlar, geniş
sınıflar, oturmak için minderler, her sınıfta öğrencilere ait elektronik eşyalar vb. ulaşılması
güç istekler değildir. Bu istekler göz önüne alınarak her sınıfta belirli ufak değişiklikler
yapılabilir. Bu değişiklikler öğrencilerin motivasyonları için büyük tetikleyicilerdir.
Öğrencilerin sınıflarda yapılmasını istedikleri değişikliklerin yanı sıra okulda çeşitli ilgi
alanlarına ait sınıfların olmasını istedikleri de görülmektedir. Doğa, bilim, robotik kodlama,
matematik, Türkçe, İngilizce, dinlenme, youtuberlık sınıfı gibi sınıfların olduğu bir okulu
hayal etmektedirler. Bu sınıfları kullanabilmek adına seçmeli derslerin olması gerektiği ve
farklı ilgi alanlarına yönelmelerini destekleyecek uzmanlardan yardım almak istedikleri
gözlemlenmiştir. Bu istekleri ile eğitim öğretim süreçlerini devam ettirdikleri okullarda var
olan akademik programların güncellenmesi gerekmektedir.
3. Okul Bahçesi ile İlgili
Araştırmaya katılan öğrenciler okul bahçelerinin yeşillendirilmesi, duvarlarda ünlü
düşünürlerin sözleri olması ve tüm bunların geniş bir alana yayılmasını istemektedirler.
Bahçedeki spor alanının içerisinde yüzme havuzu, basketbol/futbol sahası, bisiklet sürüş yolu
vb. alanların bulunması gerektiğini dile getirmektedirler. Ayrıca parkur alanları açısından
zengin, park, trambolin, labirent, tırmanma duvarı gibi eğlenceli alanların da olmasını
istemektedirler. Bu alanlar fazladan güvenlik önlemlerinin alınmasını gerektirdiği için
okullarda yer almamaktadır.
Öğrenciler hayvanlarla ve doğayla iç içe olabilecekleri bir okul hayal etmektedirler. Evcil
hayvanların olduğu, bahçelerinde kuş yuvalarının bulunduğu, toprakla uğraşabilecekleri tarım
alanlarına sahip, meyve ağaçları bulunan hayal ettikleri bu okulda çeşitli becerilerinin aktif bir
şekilde çalışması mümkündür.
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İlgi alanlarına ait sınıfların yanı sıra çeşitli ilgi alanlarına ait açık havada da mekanların
olması isteklerini dile getirmektedirler. Bu mekanlar sanat, müzik, dans, kitap okumaya özel
ayrılmış olan mekanlardan oluşmaktadır. Okul içi ve dışında eğitime dair alanların olması
genellenebilirlik açısından önemlidir.
Araştırmada yer alan öğrencilerin okul ile ilgili tüm isteklerine bakılacak olursa, eğitimöğretim sürecinde aktif olarak rol almak istemeleri dikkat çekmektedir. Bu sonuç yapılan
birçok çalışmayla örtüşür niteliktedir (Aydoğdu, 2008; Şükrü, Sağlam& Mutlu, 2017).
4. Ödevler ve Sınavlarla İlgili
Öğrenme üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu düşünülen ödeve dair yapılan tanımlar
incelendiğinde ödevin; öğretmenlerin herhangi bir konuyu pekiştirmek, eksik öğrenmeleri
gidermek ya da yeni bir konuya hazırlık yapmak amacıyla öğrencilere verdikleri her türden
okul ve ders dışı etkinlikler ve görevlendirmeler olduğu anlaşılmaktadır (Çalışkan ve Ok,
2019). Araştırmada verilen ödevin sıklığı ve niteliğiyle ilgili görüşler vardır. Öğrencilere göre
sorun ödev verilmesi değil ödevin gerçek hayata uyarlanması ile ilgili ve pekiştirme amacına
hizmet etmemesi ile ilgili sorunların olduğu görülmektedir. Verilen ödev eğer öğrencinin
öğrenme amacına hizmet ediyorsa, ilgi çekiciyse, yaşına uygunsa, kavranmışsa anlamlıdır. Bu
alanda öğretmenlere iş düşmektedir. Tüm bu ilkelere uygun verilen ödevler amacına ulaşabilir
(Turanlı,2009).
5. Teneffüs ile İlgili
Araştırmada öğrencilerin büyük çoğunluğu teneffüs sürelerinin kısalığı, ders süresi ile
teneffüs süresinin uzunluğunun aynı olması gerektiği ile ilgili görüş bildirmişlerdir.
Osmanoğlu, Yaşa (2018) ve Yalar, Yanpar Yelken (2009) de araştırmalarında teneffüs
süreleri ile ilgili benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Teneffüs süresinin yetersizliği dile getirilmiş
araştırmalarda asıl sorunun zamansal değil fiziksel yetersizliklerden kaynaklanabileceği
sonucu doğmuştur. Bu sonuca göre, teneffüs süreleri okulların fiziksel durumlarına ve
öğrencilerin yaş profillerine göre belirlenmesi ve öğrencilerin teneffüs sürelerini etkili
geçirmeleri için okul-içi ve bahçe ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılması önerilmektedir.
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Özet
Üstün yetenekli öğrenciler; zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon veya özel
akademik alanlarda, yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösterdiği uzmanlar
tarafından belirlenmiş olan öğrencilerdir. Başka bir ifadeyle üstün yetenekli öğrenciler,
bilişsel gelişim açısından akranlarından daha hızlı gelişim göstermektedir. Bu bağlamda
yüksek öğrenme motivasyonuna sahip olan üstün yetenekli öğrenciler, gelişim özelliklerine
uygun olarak daha zengin içeriğe sahip eğitim programlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca
eğitimin sadece okul ortamında değil, aynı zamanda okul dışı ortamlarda da desteklenmesi
önem taşımaktadır. Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde bilgiyi edilgin şekilde öğrenip
kavramadan çok, aktif olarak öğrenme sürecine katılarak bilgiyi analiz etme, değerlendirme
ve günlük hayatta kullanabilme becerileri ön planda olmalıdır. Bu nedenle müzeler, normal
gelişim gösteren öğrenciler için yararlı olduğu gibi üstün yetenekli öğrenciler için de yararlı
öğrenme ortamlarıdır. Müzeler, kültürel olarak bir toplumu temsil eden somut ya da somut
olmayan kültürel miras üzerine odaklanan, herhangi bir zaman ya da yerde korunmuş, okul
dışı öğrenmeyi destekleyecek bir içeriğe sahip kurumlar olarak tanımlanabilir.
Hizmet alanlarına ve koleksiyonlarına göre müze türleri bulunmaktadır. Genel müzeler, sanat
tarihi müzeleri, doğa tarihi ve doğa bilimleri müzeleri, arkeoloji ve tarih müzeleri, etnografya
ve folklor müzeleri, bölge müzeleri, bilim ve teknoloji müzeleri, üniversite müzeleri ve
uzmanlık müzeleri örnek olarak verilebilir. Günümüzde çocuk kültürüne verilen önemin
artmasıyla birlikte oyuncak müzeleri de çoğalmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde oyuncak
müzelerinin yanı sıra oyun müzesi, kukla müzesi, eğitim müzesi, okul müzesi, çocuk müzesi,
çocuk sanatları müzesi, çocuk edebiyatı müzesi, dijital oyun müzesi, çocukların bilim ve keşif
merkezi ve planetaryum gibi müze türlerinin sayıları da artmaktadır. Bu çalışma ile üstün
yetenekli öğrencilerin eğitimlerinde oyuncak müzelerinden yaralanmanın önemi ve bu
bağlamda yapılabilecek çalışmalar vurgulanmaktadır.
Anahtar kelimeler: üstün yetenek, oyuncak müzesi, öğrenme ortamı
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THE IMPORTANCE OF TOY MUSEUMS IN THE EDUCATION OF GIFTED
STUDENTS
Abstract
Gifted students; are students who have been determined by experts to perform at a higher
level than their peers in intelligence, creativity, art, leadership capacity, motivation or specific
academic fields. In other words, gifted students develop faster than their peers in terms of
cognitive development. In this context, gifted students with high learning motivation need
education programs with richer content in accordance with their developmental
characteristics. In addition, it is important to support education not only in the school
environment, but also in out-of-school environments. In the education of gifted students, the
ability to analyze, evaluate and use information in daily life by actively participating in the
learning process should be at the forefront rather than passively learning and comprehending
information. For this reason, museums are useful learning environments for gifted students as
well as for students with normal development. Museums can be defined as institutions that
focus on the tangible or intangible cultural heritage that culturally represents a society,
preserved at any time or place, and have a content that will support out-of-school learning.
There are museum types according to their service areas and collections. Examples are
general museums, art history museums, natural history and natural sciences museums,
archeology and history museums, ethnography and folklore museums, regional museums,
science and technology museums, university museums and specialty museums. Today, with
the increasing importance given to children's culture, toy museums are also increasing.
Especially in developed countries, besides toy museums, the number of museum types such as
game museum, puppet museum, education museum, school museum, children's museum,
children's arts museum, children's literature museum, digital game museum, children's science
and discovery center and planetarium are increasing. With this study, the importance of
benefiting from toy museums in the education of gifted students and the studies that can be
done in this context are emphasized.
Keywords: gifted, toy museum, learning environment
GİRİŞ
Üstün yetenekli öğrenciler; zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon veya özel
akademik alanlarda, yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösterdiği uzmanlar
tarafından belirlenmiş olan öğrencilerdir (Renzulli, 1986). Başka bir ifadeyle üstün yetenekli
öğrenciler, bilişsel gelişim açısından akranlarından daha hızlı gelişim göstermektedir. Bu
bağlamda yüksek öğrenme motivasyonuna sahip olan üstün yetenekli öğrenciler, gelişim
özelliklerine uygun olarak daha zengin içeriğe sahip eğitim programlarına ihtiyaç
duymaktadırlar (Ataman, 2014). Ayrıca eğitimin sadece okul ortamında değil, aynı zamanda
okul dışı ortamlarda da desteklenmesi önem taşımaktadır.
Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde bilgiyi edilgin şekilde öğrenip kavramadan çok, aktif
olarak öğrenme sürecine katılarak bilgiyi analiz etme, değerlendirme ve günlük hayatta
kullanabilme becerileri ön planda olmalıdır. Başka bir ifadeyle üstün yetenekli öğrencilerin
eğitimi bilgiyi keşfetmeye ve mevcut bilgi birikimi ile birlikte yapılandırmaya dayalı bir
yaklaşım benimsenmelidir. Bu nedenle müzeler, normal gelişim gösteren öğrenciler için
yararlı olduğu gibi üstün yetenekli öğrenciler için de yararlı öğrenme ortamlarıdır.
Müzeler, kültürel olarak bir toplumu temsil eden somut ya da somut olmayan kültürel miras
üzerine odaklanan, herhangi bir zaman ya da yerde korunmuş, okul dışı öğrenmeyi
destekleyecek bir içeriğe sahip kurumlar olarak tanımlanabilir.
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Onur (2013) müzelerin işlevlerini koruma, araştırma ve iletişim olmak üzere üç ana başlık
altında açıklamaktadır. Buna göre, koruma işlevi; buluntu ve numune koleksiyonları ve
bunların bakımını içermektedir. Araştırma işlevi ise müzede bulunan eserler üzerinde
yürütülen araştırmalar olarak tanımlanmaktadır. İletişim işlevi de müze ziyaretçilerinin eğitim
ve eğlenme gereksinimlerini içermektedir. Canlı (2016) müze eğitiminde çocuklara sadece
bilgi verilmediğini, müzelerin yaratıcılıklarını, düş gücünü, soru sorma, analiz ve sentez
yeteneklerini de geliştirdiğini belirtmektedir. Buna karşın Kaya ve Okumuş (2018) yaşanılan
bölgede müze bulunmaması, öğrenci sayısının kalabalık olması, güvenliğin sağlanmasının
zorluğu, zaman yetersizliği, ulaşım zorlukları, hazırlıkların yeterince yapılamaması ve
prosedürlerin yoğunluğu gibi sebeplerle ülkemizde müze ziyaretlerinin istenilen düzeyde ve
nitelikte yapılamadığını vurgulamaktadır. Bu bağlamda günümüzdeki teknolojik gelişmelerin
sayesinde sanal müze ziyaretlerinin kullanılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE OYUNCAK MÜZELERİNİN
ÖNEMİ
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi
Üstün yetenekli öğrencilerin hem öğrenme hızı hem de öğrenme motivasyonu normal gelişim
gösteren akranlarından önemli derecede yüksektir. Bu nedenle normal gelişim gösteren
çocukların gelişim özelliklerine göre hazırlanan eğitim programları ve ortamları üstün
yetenekli öğrenciler için uygun olmamaktadır. Bir başka ifadeyle, özel gereksinimli öğrenciler
içinde bir grup olan üstün yetenekli öğrenciler farklı eğitim programı ile farklı eğitim
stratejilerine ihtiyaç duymaktadırlar.
VanTassel-Baska ve Stambaugh (2009) üstün yetenekli öğrencilerin hızlı seviyede öğrenme
kabiliyeti, problemleri ve olguları hızlı ve hazır bir şekilde kavrama ve çözme, soyut
düşünceyi beceri ile kullanarak ve bağlantılar yapabilme özellikleri bakımından normal
gelişim gösteren öğrencilerden ayrıldıklarını belirtmiştir. Bu nedenle üstün yetenekli
öğrencilerin eğitiminde bilgiyi edilgin şekilde öğrenip kavramadan çok, aktif olarak öğrenme
sürecine katılarak bilgiyi analiz etme, değerlendirme ve günlük hayatta kullanabilme
becerileri ön planda olmalıdır. Ayrıca üstün yetenekli öğrencilerin sahip oldukları içsel
motivasyona bağlı olarak kendi kendine öğrenme becerileri desteklenmelidir. Buna ek olarak
gelişen dünyada eğitimde kullanılan yaklaşımlar güncellenmiştir. Bu bağlamda eğitim sadece
okul ortamı ile sınırlı olmayıp okul dışı ortamlarda da yürütülebilmektedir.
Bunting (2006) okul dışı öğrenmeyi yapılandırılmış öğrenme etkinliklerinin sınıf dışında
toplum ve doğal çevre gibi değişik ortamlarda gerçekleştirilmesi olarak tanımlamaktadır.
Müzeler de okul dışı öğrenme ortamlarından birisidir. Kutlu Abu (2019) tarafından yürütülen
nitel araştırmada, sınıfında üstün yetenekli öğrenci olan beş sınıf öğretmeni ile görüşmelerden
elde edilen verilere göre, çalışma grubundaki öğretmenler okul dışı öğrenme ortamı olarak en
çok müzeleri belirtmektedir. Sonuç olarak müzelerin normal gelişim gösteren öğrencilerin
yanı sıra üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde de yer almasının çok önemli olduğu
söylenebilir.
Oyuncak Müzeleri
Türk Dil Kurumu’nun tanımı ile müze kavramı “sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve
bilime yarayan nesnelerin saklandığı halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı” olarak
literatüre geçmiştir (sozluk.gov.tr, 2022). Uluslararası Müzeler Birliği (ICOM, 1995)
müzeleri; a) bağlı olduğu idari birime göre müzeler, b) bölgesel özelliğine göre müzeler, c)
işlevsel yapılarına göre müzeler ve d) koleksiyon çeşidine göre müzeler şeklinde
sınıflandırmaktadır (Akoğlan Kozak ve Güncan, 2021).
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Bu bağlamda oyuncak müzeleri sadece eski ve yeni oyuncakların sergilendiği bir müze
olmayıp aynı zamanda ortalama 6-14 yaş arasındaki çocukların ziyaretlerinde kültür, teknik
ve bilgiye bir kapı açmayı ve yaşadıkları kültürün bir parçası olduklarını anlatmayı
amaçlamaktadır.
Günümüzde çocuk kültürüne verilen önemin artmasıyla birlikte dünyanın birçok ülkesinde
oyuncak müzeleri de çoğalmaktadır. Oyuncak müzeleri ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri
ve Avrupa’da ortaya çıkmıştır (Dıvrak, 2017). Görsel 1’de Miami Çocuk Müzesi’nin
sergileme alanları yer almaktadır.

Görsel 1: Miami Çocuk Müzesi’nin sergileme alanları (Kaynak: Dıvrak, 2107: 173)
Özellikle gelişmiş ülkelerde oyuncak müzelerinin yanı sıra oyun müzesi, kukla müzesi, eğitim
müzesi, okul müzesi, çocuk müzesi, çocuk sanatları müzesi, çocuk edebiyatı müzesi, dijital
oyun müzesi, çocukların bilim ve keşif merkezi ve planetaryum gibi müze türlerinin sayıları
da artmaktadır. Yılmaz (2011) Avrupa ve Amerika müzelerinin müze görevlerinin yanı sıra
özel dershaneler ve atölyelerde eğitim amaçlı hizmetleri de üstlendiğini belirtmektedir.
Karadeniz ve Atar (2017) İngiltere’de sayıları yirmiye ulaşan oyuncak müzelerinin dil
eğitimi, fen bilimleri, sanat ve tasarım, tarih, teknoloji ve tasarım derslerinde eğitsel oyun ve
oyuncaklardan yararlanılması nedeniyle öneminin attığını belirtmektedir. Önder (2020) de
benzer şekilde oyuncak müzelerinin esas amacının içerisinde ve çevresinde yapılacak eğitsel
faaliyetler olduğunu vurgulamaktadır.
Türkiye’de oyuncak müzelerinin açılması Avrupa’dan oldukça sonra gerçekleşmiştir.
Türkiye’deki ilk oyuncak müzesi 1990 yılında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
bünyesinde Prof. Dr. Bekir Onur tarafından kurulmuştur. Aynı yıl “İzmir Bademler Köyü
Çocuk Oyuncakları Müzesi” arkeolog Musa Baran tarafından açılmıştır (Dıvrak, 2017). Daha
sonra, sanatçı Sunay Akın tarafından 23 Nisan 2005 tarihinde İstanbul’da ilk özel oyuncak
müzesi açılmıştır. Bunu 2010’da İzmir’de açılan “Konak Belediyesi Ümran Baradan Oyun ve
Oyuncak Müzesi”, 2011’de Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan “Antalya
Oyuncak Müzesi” ve 2013’te Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan “Gaziantep
Oyun ve Oyuncak Müzesi” takip etmiştir (Erbay, 2017).
Oyuncak Müzelerinin Eğitimdeki Önemi
Çocukların algısal tanımlamalarına yardımcı olan ve görsel hafızayı geliştiren oyuncak
müzelerinin sayısı dünyanın pek çok ülkesinde günden güne artmaktadır. Oyun temelli eğitim,
keşfetme yoluyla öğrenme gibi yöntemlerin hayata geçirebildiği oyuncak müzeleri ülkemizde
de son yıllarda önem kazanmıştır. İşler (2019) oyuncak müzelerinin kültürel miras
aktarımının yanı sıra çocukların gelişimlerine çok önemli katkılar sağladığını belirtmektedir.
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Bu bağlamda oyuncak müzeleri gerek normal gelişim gösteren gerekse üstün yetenekli
öğrenciler için önemli bir okul dışı öğrenme ortamı olarak kabul edilebilir.
Oyun ve oyuncak müzeleri, çocuklara yaşadıkları toplumun kültürel değerlerinin
aktarılmasında da büyük rol oynamaktadır. Örneğin, Türkiye’deki bir oyun ve oyuncak
müzesinde çocuk, kendi kültürünün bir parçası olan geleneksel oyuncakları veya Hacivat ve
Karagöz’ü tanıyacaktır (İşler, 2019). Benzer olarak, Görsel 2’de yer alan Antalya Oyuncak
Müzesi’nde kültürümüzün önemli öğelerinden olan Nasreddin Hoca’ya ait oyuncak maketinin
bulunması kültürel aktarım açısından önem taşımaktadır.

Görsel 2: Antalya Oyuncak Müzesi (Kaynak: Erbay, 2017: 436)
Okul dışı öğrenme ortamı olarak oyuncak müzelerinin sosyal bilgiler ve tarih eğitiminde
kullanımına ilişkin olarak Coşkun Keskin ve Kaplan (2012) tarafından bir nitel araştırma
yürütülmüştür. Araştırmaya İstanbul’un Kadıköy ilçesinde öğrenim gören 8 altıncı sınıf
öğrencisi katılmıştır. Araştırma sonucunda, oyuncak müzelerinin okul dışı öğrenme ortamı
olarak kullanılması sonucu öğrencilerin; oyuncak müzesine yapılan gezi ile sosyal bilgiler ve
tarih eğitimi içinde yer alan bilişsel düzeydeki bazı kazanımları kazandıkları belirlenmiştir.
Ayrıca üst düzey becerileri ve barış ve emeğe saygı gibi değerleri sergiledikleri; değişim ve
süreklilik bağlamında bilim ve teknolojiye yönelik bilgileri fark edebildikleri; oyuncak
müzeleri hakkında kendilerine katkı sağlayan ortamlar olarak nitelemede bulundukları
sonucuna varılmıştır. Adıgüzel (2019) çağdaş müzelerin bu gerçek temelinde daha geniş
kitlelere ulaşmak için birbirinden farklı ve ilginç konularda seminerler, filmler, kutlama
programları vb. gibi etkinlikler sunmakta; kendi mekânlarını eğitim, sanat ve kültür amaçlı
etkinliklere açtığını ve günümüzde bu rolü tanımlayan alanın ise müze eğitimi olarak
adlandırıldığını belirtmektedir.
Akoğlan Kozak ve Güncan (2021) tarafından netnografya yöntemi ile gerçekleştirilen
araştırmada oyuncak müzeleri ziyaretçilerinin Google ve TripAdvisor platformlarında
paylaştıkları 4174 elektronik yorum analiz edilmiştir. İçerik analizi yapılarak sekiz ana tema
belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, çocuk ziyaretçilerin %64,2’sinin, yetişkin
ziyaretçilerin ise %90’nının bu müzeler hakkında olumlu duygu ve düşünceye sahip oldukları
ve müze deneyiminden memnun kaldıklarını göstermektedir. Çocukların memnuniyet
düzeylerinin yetişkinlere göre daha düşük olmasının çocukların genellikle müzelerdeki
oyuncaklarla oynamak istemeleri veya günümüzün elektronik oyuncakları görme beklentisi
içerisine girmelerinden kaynaklandığı belirtilmektedir.
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Bu bağlamda çocukların daha keyifli vakit geçirmelerini sağlayabilmek amacıyla müzelerin
içerisinde yer alan atölye çalışmaları ve etkinlik alanlarındaki çeşitliliğin artırılması,
çocuklara oyuncaklarla oyun oynama imkanının sunulması önerilmektedir.
SONUÇ
Oyuncak müzeleri, bir müze türü olarak kültürel miras aktarımı misyonuna sahiptir. Aynı
zamanda oyuncak müzeleri okul dışı öğrenme ortamlarından biri olarak kabul edilmektedir.
Bu bağlamda oyuncak müzelerinin bir keşfetme ortamı olduğu da söylenebilir. Çocukların
algısal tanımlamalarına yardımcı olan ve görsel hafızayı geliştiren oyuncak müzelerinin sayısı
dünyanın pek çok ülkesinde günden güne artmaktadır. Oyun temelli eğitim, keşfetme yoluyla
öğrenme gibi yöntemlerin hayata geçirebildiği oyuncak müzeleri ülkemizde de son yıllarda
önem kazanmıştır. Ancak yine de müze gezilerinde ziyaretçi sayısı istenen düzeyin altında
kalmaktadır (Dıvrak, 2017; Kaya ve Okumuş, 2018). Bu durumda okullarda gezi
düzenlemenin yarattığı zorluklar olduğu gibi, şu an içinde bulunduğumuz Covid-19 salgının
da olumsuz etkileri olabilir. Bu bağlamda üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme sürecinde
sanal müzelerden de yararlanılabilir.
Eğitimlerinde aktif olarak öğrenme sürecine katılarak bilgiyi analiz etme, değerlendirme ve
günlük hayatta kullanabilme becerilerinin ön planda olması gereken üstün yetenekli
öğrenciler için oyuncak müzeleri önemli bir okul dışı öğrenme ortamıdır. Oyuncak müzeleri
kültürlenmenin yanı sıra öğrencilerin gelişimlerini destekleme ve kalıcı öğrenme amacına da
hizmet etmektedir. Bu bağlamda oyuncak müzelerine geziler düzenlenmesi ve öğretim
etkinlikleri yapılmasının faydalı olacağı söylenebilir. Ayrıca Covid-19 salgını veya diğer
nedenlerle müze ziyaretlerinin yapılmasının zor olduğu zamanlarda sanal müzelerden de
yararlanılması önerilebilir.
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Özet
Müzeler, geçmişten günümüze kadar geçmiş değerlerin toplanarak korunduğu, hatırlandığı ve
sergilendiği kurumlardır. Müzeler toplumda tarih bilincinin oluşmasında büyük bir ölçüde
etkili olarak toplumlar için büyük önem arz etmektedir. Müzeler aynı zamanda birer bellek
mekanları olarak ele alınmakla birlikte kent kimliğinin oluşumunda da önemli etkilere
sahiptir. Bellek kavramı; bireyin zihninde var olan bilginin unutulması ve sonrasında yeniden
anımsanması olarak ifade edilmektedir. Bireyler yaşadıkları kentlerin değişim ve
dönüşümlerini ortaya koymak için belleklerini kullanmaktadırlar. Kent belleği ise kentte
yaşayanların ortak tarihleri ile ortaya çıkan bir kavramdır. Günümüzde etkisini sürdüren
küreselleşme kent kimliği açısından sorun teşkil etmektedir. Kent belleği bu bakımdan kent
kimliğinin yeniden inşa edilmesi, kentle ilgisi olan gelenek ve göreneklerin toplanması, kent
tarihinin yeniden ele alınması, kısacası kent tarihinin yeniden hatırlanması belleklerde
anımsanması ile ilgili bir süreçtir. Bu anlamda kent müzeleri kent kimliğinin oluşmasına
katkıda bulunarak, toplumların yaşadıkları kentin kimliklerinin büyük bir ölçüde farkına
varmasını sağlamaktadır. Kent müzeleri kentlinin yaşadığı kenti benimsemesini sağlayarak,
kenti ile olan aidiyet bağlarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Kent müzeleri kent tarihine ait
bilgi ve belgelerin bulunduğu, kentte kaybolan ve kaybolmaya yüz tutmuş gelenek, görenek,
zanaat, sanat ve mesleklere ait bilgilerin toplanarak kayıt altına alındığı ve sergilendiği
kurumlar olarak geçmiş, gelecek ve bugün var olan toplumların faydalanacağı kentsel bellek
mekanları olarak kurulmuşlardır.
Araştırma sahasının alanını oluşturan Tokat şehir müzesi de kurulma amacı ve süreci ile kent
belleğinin ortaya çıkarılmasında ve kent geçmişinin hatırlanmasına hizmet etmektedir. Bu
çalışmanın amacı kent belleğinin ortaya çıkarılmasında önemli bir rolü olan kent müzelerinin
önemi Tokat ili örneği üzerinden ortaya koymaktır. Araştırmanın amacı doğrultusunda
Tokat’ta bulunan Tokat şehir müzesinde gözlem çalışması yapılmış müzede bulunan eserlerin
fotoğrafları çekilerek görüşme formu için sorular hazırlanmıştır.
Araştırmada nitel
yöntemlerden olan görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme formu Tokat’ta yaşamış ve
büyümüş 55 yaş ve üzeri olan 20 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Görüşme sonucunda elde edilen
bulgular işlenerek araştırmanın sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kent, Bellek, Müze, Tokat
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THE IMPORTANCE OF THE CITY MUSEUM IN THE FORMATION OF THE
CITY MEMORY: THE CASE OF TOKAT
Abstract
Museums are institutions where past values are collected, preserved, remembered and
exhibited. Museums are of great importance for societies as they are largely effective in the
formation of historical awareness in society. Although museums are also considered as places
of memory, it is claimed that they also have important effects on the formation of urban
identity. Memory is forgetting the information existing in the mind and then recalling it again.
Individuals use their memories to reveal the changes and transformations of the cities they
live in. Urban memory is a concept that emerged with the common histories of the people
living in the city. Continuing its impact today, globalization poses a problem in terms of urban
identity. In this respect, urban memory is a process related to the reconstruction of the urban
identity, the collection of traditions and customs related to the city, the reconsideration of the
urban history, in short, the recollection of the urban history in memories. In this sense, city
museums contribute to the formation of urban identity and enable societies to become aware
of the identities of the city they live in to a great extent. City museums strengthen the bonds of
belonging to the city by enabling the citizens to adopt the city they live in. City museums are
places of urban memory that past, future and present societies will benefit from, as institutions
where information and documents about the history of the city are found, where information
about the traditions, customs, crafts, arts and professions that have disappeared or are about to
disappear in the city are collected, recorded and exhibited. They were established.
Tokat city museum, which constitutes the area of the research area, also serves to reveal the
city memory and to remember the city past with the purpose and process of its establishment.
The aim of this study is to reveal the importance of city museums, which have an important
role in revealing the urban memory, through the example of Tokat province. In line with the
purpose of the research, observations were made in the Tokat city museum, photographs of
the artifacts in the museum were taken and questions were prepared for the interview form.
The interview technique, which is one of the qualitative methods, was used in the research.
The interview form was carried out with 20 people aged 55 and over, who lived and grew up
in Tokat. The findings obtained as a result of the interview were processed and the result of
the research was reached.
Keywords: City, Memory, Museum, Tokat
GİRİŞ
İnsan var olduğu günden beri toplum ile birlikte yaşama ihtiyacı duyan bir varlıktır. Bu
nedenle insanların bir arada yaşama ihtiyacı tarih boyunca pek çok kültürün bir arada
olmasına olanak sağlamıştır. Özellikle sanayi devrimi sonrasında köyden kentlere yaşanan
göçler ile kentler yaşam merkezleri haline dönüşmüş ve pek çok kültürün birleşimi ve
çatışması ile var olmuştur. 19 yüzyıldan itibaren dünyada baş gösteren ve 20. Yüzyıl itibari ile
de Türkiye’de hız kazanan kentlere göç süreci günümüzde dahil hızını hiç kaybetmemiştir.
Bugün tüm dünyadaki gibi ülkemizde de aynı sistem ile ülke nüfusunun büyük çoğunluğu
kentlerde yaşamaktadır (Kent Müzeleri-Ekitap.pdf, 2022). Bununla birlikte kentlerde
ekonomik, kültürel ve sosyal sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır (Cantürk, 2021). Kentleşme
hareketi birçok olumsuz sonuç doğurmakla birlikte bu sonuçlardan biri de toplumsal yapıdaki
köklü değişikliklerdir.

126

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Kentte bulunan yerliler, kente yeni göç edenlerden sosyal anlamda rahatsızlık duymuş ve kent
kültürünün asimile edileceği konusunda kaygı duymuşlardır aynı zamanda kente göç edenler
de ekonomik sorunları sebebi ile endişeli ve kendi kültürlerini sürdürebilme çabası içinde
olmuşlardır (Cantürk, 2021). Göçlerle birlikte gelen kültür karmaşası sonucunda kentler yıllar
boyu biriken kültür birikimini korumakta zorlanmakta ve kentsel belleğini kaybetmekle
birlikte kentin sahip olduğu kimliğini kaybetme sürecine girmektedir. Bu da kentlinin
yaşadığı kent ile olan bağlarını zayıflatarak kendini o kente yabancı hissetmesene ve oraya
aitlik hissini kaybetmesine sebep olmaktadır. Bunun en önemli sonuçlarından biriside
kentlinin kenti ile olan aidiyet bağlarını güçlendirmek ve yaşadığı kentini benimsemesini
sağlamak günümüzdeki çözülmesi en güç sorunlardan birisi hatta birincisidir. Bu nedenle
kenti kent yapan kentin kendine özgü tarihi serüvenini dinamik tutarak, kentin mekanlarıyla,
tarihsel dokusuyla geçmiş ile geleceği birleştirerek kenti tanıdık hale getirerek kent kimliği
yaratmak şarttır. Bununla birlikte kentlide ise kentli kimliği ve kentli bilinci oluşacaktır. Bu
anlamda kent müzeleri bu ihtiyaçları karşılamak hususunda kentlinin imdadına yetişmektedir.
Kent müzeleri kentin geçmişi, kentin dinamik kültürüne uyum sağlayan ve kentlilerin
kendilerini kentli gibi hissetmesine kentini benimsemesine olanak sağlayan bir işleve sahiptir.
Böylelikle farklı bireyleri ortak bir kimlikte buluşturarak kentleriyle barıştırmaya hizmet
ederler (Kent Müzeleri-Ekitap.pdf, 2022). Kentin mimarisi, tarihi, geleneği, göreneği kent
kültürünün tanınmasında yardımcı olan unsurlardır ve bu unsurlar kentin kimliğini
oluşturmaktadır. Bu kapsamda kent müzeleri kent kimliği ve toplumsal belleğin uyumunu
yaratmak açısından farklı kültürlerin çatışmasının sonucu olarak kültürel ve sosyal alanı
onarma amacıyla ortaya çıkmışlardır (Cantürk, 2021). Kent müzeleri; kentsel belleği
koruyarak nesiller boyunca aktarılmasını sağlayan önemli mekanlardır. Kent belleğinde kent
için önemli olan simgeler vardır (Mehmetoğlu, 2017). Kent müzeleri kentlilik bilincini
vurgulamaktadır (www.soylentidergi.com, 2022) Kent müzeleri kentlerin geçmişi, kimliği
belleği ve sürekliliğidir, yarını kurgularken başvurulacak en değerli kaynak kent müzeleridir.
Kent müzeleri kentlinin kenti ile tanıştığı mekanlar olarak tanımlanmaktadır. Kent müzesine
giren kentliler çok kısa bir zaman diliminde kentlerini tanırlar ve nasıl bir kentte yaşadıklarını
görürler ve kentin hafızasını geri çağırılar. Müzeden çıkarken yaşadığı kentin önemini
kavrayarak kendinden önce kentte yaşayanların bıraktıkları izlerin değerini anlamış ve
kendisinin de kente bir katkısının olup olmayacağı düşüncesi ile müzeden çıkar. Kısacası kent
müzeleri kentlinin kentiyle ilişki kurmaya başladığı ve kent hafızasını geri çağırdığı
mekanlardır (KentMüzeleri-Ekitap.pdf, 2022). Günümüzde Türkiye’de kent müzelerin
sayısında bir atış görülmektedir. Kastamonu, Bursa, Konya gibi kentlerle birlikte Antep,
İstanbul, Kütahya, Kayseri gibi kentlerde de yenileri açılmaktadır. Kent müzeleri sayısındaki
bu denli artışın sebebini (Keskin, 2014) küreselleşme ve küreselleşmeye bağlı olarak
yerelleşme ile ilgili olarak daha fazla turist çekme düşüncesi ve yerel yönetimlerin prestij
kaygısı olarak ele almıştır. Ayrıca kent müzelerinin sektör haline geldiğini ve üzerinden para
kazanmak için yapıldığını belirtmiştir. Bu gerekçeler ile kent müzelerinin piyasa ile ilişkisini
ortaya koyarken genel olarak müze ve kent müzelerinin de ayrı amaç ve fonksiyonlarının
olduğunu ileri sürmüştür. Kent müzelerini kentlerinden hard diskine benzetmiştir
(Keskin,2014). Bu nedenle bu çalışmada kent belleğinin oluşumunda Kent müzelerinin önemi
ele alınarak geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Tokat ilinin
kent belleğinin oluşumunda tokat kent müzesinin önemi üzerinde durmuştur.
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Kent ve Kent Kimliği
Kent, ekonomik, toplumsal, siyasal ve yönetsel alanların bütün bireyler için var olduğu yaşam
alanı olmakla birlikte kentliyi içine alan ve aynı zamanda kentliden etkilenen boyutları
kapsamaktadır. İnsanların yaşamlarını sürdükleri belirli mekanlara köy veya kent denilirken
köy ve kentin tam olarak ayrımını yapmak bazen mümkün olmayabilmektedir. Bu iki mekân
temel farklılıklar ile açıklanmaya çalışılsa da aralarındaki farklılıkları vurgularken kenti
yalnızca kalabalık nüfuslu, farklı ve yeni ekonomik uğraşlara sahip ve değişen fiziki çevre
şartları altında tanımlamak yeterli olmayacaktır. Çünkü kent tüm bu özelliklere sahip olmakla
birlikte aynı zamanda insanların davranışlarını, düşüncelerini etkileyen farklı bir sosyal
nizamı da ifade etmektedir (Hayta,2016). Yani kentler ilişkili oldukları ekonomik, sosyal ve
toplumsal dizgelerin aynasıdır (Keleş,2005). Günümüzde kentler küreselleşmenin etkisinde
kalarak önemli değişimler yaşamaktadırlar. Sanayileşmenin de etkisi altında köyden kente
yapılan göçlerle kentlerin nüfusu artmış ve bunun sonucu olarak kentlerde ciddi sorunlar
meydana gelmiş, bununla birlikte dünyada kentsel yaşam tarzı yayılarak kabul görmüştür.
Küreselleşmenin getirdiği kültürün dünyada var olan kentleri tek tipleştirdiği ileri
sürülmektedir (Hayta,2016). Küreselleşme süreci hızla etkisini arttırmaya devam ederek
yaşam mekanlarımız olan kentlerin kimliklerini etkilemekte kaçınılmaz sonuçlar
yaratmaktadır (Ulu ve Karakoç, 2004). Özellikle 1945 yılı sonrası kentsel mekân yapı ve
dokularının tekdüze var olması tek kültürlülüğü de beraberinde getirmiştir.1970’lerde kent
kimliği kavramıyla beraber yerel olma durumunu ifade eden “yerellik, gelenekselcilik ve
gelenekselciliği korumacılık” kavramları ortaya atılmıştır (Ulu ve Karakoç,2004).
Kimlik kavramı genel anlamıyla “canlılar veya nesneler için ayırt edici, farklılığı yaratan
özellikler” anlamında tanımlanabilmektedir. Kimlik aynı zamanda benzerlerin sahip oldukları
ayırt edici taraflarını ortaya çıkarmaktadır (Ulu ve Karakoç, 2004). Kentlerin kendilerine özgü
birtakım ayırt edici özellikleri bulunmaktadır. Kentleri kendilerine özgü olmasını sağlayarak
farklılaştıran nitelikleri kentlerin kimliklerini oluşturduğu ileri sürülmektedir (Ünlü, 2017). Bu
nedenle kentler kendilerine özgü farklı kimliklere sahiptir. Kent kimliğine doğal, beşerî ve
yapay birçok faktörün etki ettiğinden söz edebilmek mümkündür. Bu faktörlerin önceliğini
insan ve insanın kent ile kurduğu bağı ve ilişkisi oluşturmaktadır. Kentlerin hareketli yapısı
kentin kimliğini de etkisi altına almaktadır. Kent kimliği kentin kendine özgü değerlerinden
oluştuğu için, kentte yaşayan kentlinin yaşadığı kent ile farklı etkileşimlerde bulunarak kenti
yaşanmışlıklar sayesinde anılar üzerinden hatırlamasına ve birtakım sembol ve imgeler
üzerinden anımsamasına neden olarak kent belleğinin oluşumuna neden olmaktadır (Turan ve
Ercoşkun, 2017). Kentsel bellek kavramına geçmeden önce bellek kavramına değinmek
yerinde olacaktır.
Bellek ve Kent Belleği
Bellek kavramı birçok farklı disiplin tarafından ele alınmış ve her biri kendi çerçevesi
sınırında belleği tanımlamıştır. Ayrıca bellek insanın sosyalleşmesi ile var olan bir olgu
olmakla birlikte yalnız büyüyenlerin belleği olmadığı ileri sürülmüştür (Otsuka ve
Wayman,1999:557-558; Karakaş,2019:4-5). Bellek kavramı; TDK’nın tanımı ile
“yaşanılanları, öğrenilen konular, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama
gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin olarak tanımlanmaktadır(sozluk.gov.tr,2022). Tanımda
verilen “bilinçli olarak zihinde saklama gücü” ifadesi hafıza konusunda yapılan çalışmalar
için oldukça anlamlıdır. Bellek zaman ve mekân ile güçlü bir ilişki kurarak geçmişten gelen
görüntülerin anlamsal ve duyusal olarak uyandırmasını sağlar. Bu ilişki ise mekânın nasıl
algılandığı ile ilgilidir.
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Zamanla kent veya mekânın büyümesi ve gelişmesiyle bu alanlar farklı yerlere dönüşse de
hala insanların belleklerinde özel olarak kalmaktadır (Yasak, vd.,2021). İnsanların kentlerin
değişimlerini ortaya koymak için belleklerini kullanarak önce belleklerinde kalan yaşantıları
hatırlar veya belleğe geri çağırılar (Karadağ ve İncedere, 2020:57-71; Mertol vd., 2021).
Otman (2021) belleğin oluşturulması için kentleri bir araç olduğunu vurgulamıştır. Kent
belleği de kentte yaşayan insanların kültürel, sosyal ve ortak tarihleri ile ortaya çıkan bir
kavramdır (Erman,2013:51-68; Mertol vd., 2021) aslında kentin her bir parçası kent belleğini
oluşturmaktadır. Geliştirilen sosyal ilişkiler ile mekanlar anlam kazanarak kent belleğini
güçlendirmektedir (Erman,2016:111;Mertol vd., 2021). Kent Belleği bir kentte var olan tarihi
binalar ve toplumun kent ile kurduğu bağ kent belleğinin oluşumunda önemli bir etmendir.
Kente ait olan her şey kent belleğini oluşturmaktadır (Ünlü,2017; Otman, 2021). Kent belleği
fiziksel mekân ile birlikte sosyal olarak da mekandaki anılardan oluşmaktadır (Turan ve
Ercoşkun,2017).
Müze ve Kent Müzesi
Müze kavramı köklü bir geçmişe sahip olması ve farklı disiplinler tarafından çeşitli tanımlarla
yorumlanması sebebi ile birçok tanıma sahip olan bir kavramdır. Müze kavramı Yunanca bir
kelime olan “ilham perilerinin yaşadığı yer” veya “bilimler tapınağı” anlamına gelen
“Mouseion” kelimesinden türetilmiştir (arkeopolis.com,2022). Müzenin tanımı Uluslararası
Müzeler Konseyi’nin Türkiye Milli Komitesi yönetmeliğinin 4. Maddesinde “Kültür
eserlerini koruyan ve bu eserleri etüt, eğitim ve bedii zevki yükseltmesi amacıyla toplu halde
teşhir eden, kamu yararına çalışan, sanata, ilme, sağlığa, teknolojiye ait koleksiyonları
bulunan müesseselere müze adı verilir.” şeklinde tanımlanmıştır (Bilgiç, 2019:48). Müzeler
bu tanımdan anlaşılacağı üzere kültürel mirası koruma ve gelecek kuşaklara aktarımı ve
sergilenmesinde ve aynı zaman da eğlence amaçlı olarak da kullanılan kurumlar olarak
karşımıza çıkmaktadır (Açıcı ve Konakoğlu,2018). Müze içinde bulunduğu topluma hizmet
ederek toplumunun gelişimi için var olan, insanlığın geçmişten günümüze kadar gelen
kültürel mirası ile çevresini tanıması ve benimsemesini amaç edinerek, inceleyen,
değerlendiren, koruyan ve bunları sergileyerek insanlığa tanıtan aynı zamanda sanatsal
zevkini ve kültürel gelişiminin gelişmesine etkili olan bunu yaparken de kâr amacı gütmeyen
kamuya açık kuruluştur (kvmgm.ktb.gov.tr,2022).
Müzenin tarihi M. Ö 300’lü yıllara dayandığı ve ilk müzenin bu yıllarda I. Ptolemaios
tarafından İskenderiye’de kurulduğu kabul edilmektedir. İlk halka açılan müze Oxford’da
1683 yılında açılmıştır(arkeopolis.com,2022). Türk tarihinde müzeciliğin temellerine
bakıldığında ise 1846 yılında Topkapı sarayında değerli eşyaların ve hediyelerin sergilenmeye
başlanması ile Türkiye müzelerinin temelleri atılmıştır. Fakat daha eskiye bakılacak olursa
Türklerde geleneksel ve değerli eşyaları, silahları korumak ve saklamak geleneksel olması
nedeniyle bazı kaynaklar Türk müzeciliğinin temellerinin Selçuklulara dayandığını
belirtmektedir (arkeopolis.com,2022). Türkiye’de Müzeciliğin şekillenmesinde doğrudan
etkili olan iki önemli faktör bulunmaktadır. Bunlardan birinci tarihi ve kültürel mirası koruma
isteği, ikincisi ise batılılaşmanın göstergesi olarak çağdaş bir kurum olma düşüncesidir
(Özkasım ve Ögel, 2005). 19.Yüzyılda kent kimliği, kent bilinci ve kentlilik gibi kavramların
ortaya çıkmasıyla birlikte klasik müzecilik anlayışında da değişmeler olduğunu görmek
mümkündür. Bununla birlikte kentliyi merkeze koyarak yaşadığı kentin kültürünü tanıtmayı
amaçlayan modern bir müzecilik anlayışı ortaya çıkmıştır. Böylelikle merkezinde “insanın ve
eğitimin” yer aldığı kent müzeleri kurulmaya başlanmıştır (Albasan, 2020). Küreselleşme ile
birlikte 20. Yüzyılın sonlarına doğru kentlerde kendi markalarını oluşturarak sergilemeye
başladı.
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Kentlerde yerel olan kenti kent yapan değerler üzerinde durulmaya başladı ve eğer yok ise bu
değerler üretilmeye yöneltildi. 1990’lı yıllarda kent müzeleri de dünyanın çeşitli yerlerinde bu
amaç ile kurulmaya başlandı. Kent müzeleri kente özgü olan değerlerin üzerinde durulduğu ve
kente özgü tarihin anlatıldığı bellek mekanları olarak ele alınmıştır (Fidangenç,2016). İlk kent
müzeleri Amerika, sonra Avrupa’da açılmıştır. Türkiye’de kent müzelerinin kurulmaya
başlanması 2000’li yıllarda gerçekleşmiştir. Fakat temellerin 1990’lı yıllarda atıldığını
söylemek mümkündür (Fidangenç, 2016). Kent müzeleri, kent kimliğini korumakta ve
toplumlara aktarmada önemli bir rol taşımaktadır (Açıcı ve Konakoğlu, 2018). Kent müzeleri
kentlinin yaşadığı kenti benimsemesini sağlayarak, kenti ile olan aidiyet bağlarını
güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Yani kent müzeleri kent tarihine ait bilgi ve belgelerin
bulunduğu, kentte kaybolan ve kaybolmaya yüz tutmuş gelenek, görenek, zanaat, sanat ve
mesleklere ait bilgilerin toplanarak kayıt altına alındığı ve sergilendiği kurumlar olarak
geçmiş, gelecek ve bugün var olan toplumların faydalanacağı kentsel bellek mekanlarıdır.
Tokat Şehir Müzesi
Tokat’ın müzecilik tarihine bakıldığında ilk müzecilik faaliyetleri 1926’da emekli öğretmen
olan “Halis Turgut Cinlioğlu’nun” çevreden toplayarak elde ettiği tarihi eserleri “Anadolu
Selçuklu medresesi” olan 1277 yılnda III. “Gıyaseddin Keyhüsrev’in” veziri “Pervane
Muineddin” tarafından yapılan (Tokat Müze Müdürlüğü, 2022). Gökmedrese’de toplamasıyla
başlamıştır (Tokat Şehir Müzesi,2022). Tokat’ta 1926 yılında başlayan müzecilik çalışmaları,
1982 yılında halka açılarak Arkeolojik eser, Etnografik eser ve sikkeler sergilenmeye
başlamıştır(Tokat Müze Müdürlüğü,2022). Bununla birlikte Türkiye’de temelleri 1990 yılında
atılan ve 2000 yıllında başlayan kent müzeleri anlayışı Tokat’ta da etkisini göstermiş ve
müzecilik anlayışına yön verilmiş bir kent müzesi kurulmaya karar verilmiştir.
Tokat müzesi Tokat şehri için bir şehir hafızası ve arşivi niteliğinde olup çok önemli bir yere
sahiptir. Tokat şehir müzesi, Tokat’ın 900 adımda 900 yılık tarihini içerisinde barındıran
Sulusokak bölgesinde ilde var olan mevcut müzenin karşısında Vakıflar Bölge
Müdürlüğünden kiralanan alanda bulunmaktadır. Tokat şehir müzesi Orta Karadeniz
Kalkınma Ajansının mali destekleri ve Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu’nun
Talimatı ile Tokat Belediyesi tarafından kurulmuştur (www.tokat.bel.tr, 2022). Müzenin
koleksiyonun ve sergileme senaryosunun oluşturulabilmesi için yerel aktörler ve
koleksiyonerler ile iletişime geçilmiş ve arşiv taramaları yapılmıştır (Tokat Şehir Müzesi,
2022). Tokat şehrinin tarihi geçmişini ve bu tarihi süreçte biriken kültürel zenginliklerini
başta yeni nesil olmak üzere her türlü yerli ve yabancı ziyaretçilere sergileyerek aktarmak
amacıyla 2014 yılında kuruluşu planlanıp 2019 yılında faaliyete açılan tokat şehir müzesi
Tokat’ın yaklaşık 500 yıllık tarihini sergilemektedir (www.tokat.bel.tr, 2022).
Tokat Şehir Müzesi toplam 3 kattan oluşmakta olup, Tokat’a özgü meslekler, yazmacılık ve el
sanatları, pamuklu ve ipekli dokumanın gelişimi, bölgenin giyim kültürü, Tokat’tan geçen
tarihi ticaret yolları, Tokat kent kronolojisi, Tokat kara gümrüğü, kent hafızası: Osmanlı
arşivlerinde Tokat, dericilik, tokat seramikleri ve bakır kalhanesi konularını ele alan eserlere
yer verilmiştir (Tokat şehir Müzesi,2022). Müzeye girildiğinde eski Tokat’ı görmek
mümkündür.
Müzenin en alt katı olan bodrum katında Osmanlı çarşısı karşımıza çıkmakta olup Tokat’a
özgü meslek gruplarına yer verilmiştir. Bu katta yer alan 14 dükkânda eski Tokat esnafının
balmumu heykelleri bulunmaktadır. Bakırcılık, yazmacılık, demircilik, dokumacılık, saraçlık,
dericilik, yemenicilik, urgancılık, tenekecilik, dabakçılık, dökmeci, marangoz, çömlekçi,
mesleklerine ait dükkanlar ve bal mumu heykelleri bulunmakla birlikte Tokat’ta bu meslek
gruplarında çok iyi olan ustaların isimleri levhalarda verilmiştir (Görsel 1).
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Yazmacı

Saraç

Demirci

Bakırcı

Görsel 1: Tokat Şehir müzesinde sergilenen Tokat’ın unutulmuş mesleklerinden bazıları
Ayrıca bu katta birde çocuklar için eğitim alanı bulunmaktadır. Bu alanda anaokulu ve ilkokul
çağındaki çocuklar usta öğreticiler ile birlikte Tokat şehrine özgü meslekler konusunda eğitim
alacakları bir etkinlik alanı ve atölye bulunmaktadır (www.tokat.bel.tr, 2022).
Aynı zamanda bu katta Tokat’ın vazgeçilmez unsurlarında olan Tokat mutfağına da yer
verilmiştir (Görsel 2).
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Görsel 2: Tokat Şehir Müzesinde sergilenen Tokat Mutfağı
Müzenin giriş katında sergi, sanat galerisi ve Tokat’a özgü eşyaların sergilendiği alan yer
almaktadır. Tokat’ın Osmanlı döneminde ve cumhuriyet döneminde çekilen fotoğraflarının
sergilendiği 336 adetlik bir fotoğraf panosu bulunmaktadır. 2 adet 1800’lü yıllara ait maket,
taş eserlerin sergilendiği bölüm mevcuttur (Görsel 3). Ayrıca bu katta idari ofis, şehir arşivi,
eğitim atölyesi ve derslikler bulunmaktadır(www.tokat.bel.tr, 2022).
En üst kat olan 3. Katında ise Tokat ve ilçelerinin önemli eserlerinin ele alındığı 9 adet maket
ve bir kent arşivi ve kent kitaplığı bulunmaktadır. Bu eserlerin örnekleri Görsel 4’te yer
almaktadır. Ayrıca Tokat’ta yetişmiş önemli şahsiyetlere ait 5 adet bal mumu heykeller ve
içerisinde Tokat’a ait eski dönemlerde kullanılan gündelik nesneler, araç ve gereçlerin
bulunduğu vitrinler bulunmaktadır. Bu eserlerin örneklerini Görsel 5’te görmek mümkündür.
Ayrıca bu bölümde kente dair bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla geniş bir kent kronolojisine
yer verilmiştir. Bu bölümde ayrıca Osmanlı arşivlerinden alınan Tokat iline ilişkin belgeler,
Kentin hafızası ile birlikte sergilenmektedir. Bölgeye ilişkin detaylı bir incelemenin
ziyaretçiye verilmesi amacıyla, Tokat’ı ziyaret eden seyyahların eserlerinden ve kentin
geçmişi, gündelik hayatı bu eserlerde yer alan betimlemeleri ile ziyaretçiye sunulmuştur
(www.tokat.bel.tr, 2022)
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Zile Kalesi

1930’da yıkılan Tokat Hükümet Konağı

Bağ Evi maketi

Hıdırlık Köprüsü(Taş Köprü)

Görsel 4: Tokat ve ilçelerinin önemli eserleri
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Gaziosmanpaşa

Nurhan Atasoy

Görsel 5: Tokat’ta yetişmiş önemli şahsiyetler
Araştırma Sahasının Alanı
Tokat batısından Amasya kuzeyinden, Samsun, kuzeydoğusunda Ordu, güneyinde Sivas,
güneybatısında Yozgat, ile çevrelenmektedir. Tokat ili Karadeniz bölümün iç kesimlerinde
yer almaktadır. Tokat, Behzat Çayı’nın Yeşilırmak ile birleştiği alanda bulunmaktadır
(Uslu,2014). Orta Karadeniz Bölümü’nün iç kesimlerinde yer alan Tokat ilinde hem
Karadeniz hem de yarı kurak İç Anadolu iklimi özellikleri görülmektedir (Uslu,2014). Tokat,
doğu-batı ve kuzey-güney yönde yolların kesiştiği bölgelerarası bağlantıyı sağlayan kavşak
noktasında yer alması aynı zamanda ekonomisin canlı olması ve korunaklı bir bölgede
bulunması, ılıman iklim koşullarına sahip olması ve verimli topraklarının bulunması
sebebiyle, tarih boyunca birçok medeniyet ve uygarlığa ev sahipliği yaparak yıllar boyunca
göçmenlerin çokça tercih ettiği bölgelerden biri olmuştur (Akyüz, 2018).
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Harita 1: Tokat Lokasyon Haritası:

Tokat’ın tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olması nedeniyle Tokat
adının da kökeni ve nereden geldiği hakkında birçok söylentiler bulunmaktadır. Tokat ve
çevresi birçok tarihi kaynakta Komana Pontika, Kah-Cun, Evadoksia, Pontus Galatikus,
Dar’ün Nasr, Dar’ün Nusret, Dokia, Dükkiye, Dokiye, Doqia, Dokeia, Tohiye, Tohiya, Tokia
ve Tukiya gibi çeşitli ifadelerle geçmektedir(Akyüz,2018).
YÖNTEM
Araştırma sahasının alanını oluşturan Tokat şehir müzesi kurulma amacı ve süreci ile Tokat
kent belleğinin ortaya çıkarılmasında ve kent geçmişinin hatırlanmasına hizmet etmektedir.
Bu çalışmanın amacı kent belleğinin ortaya çıkarılmasında önemli bir rolü olan kent
müzelerinin önemi Tokat ili örneği üzerinden ortaya koymaktır. Araştırmanın amacı
doğrultusunda Tokat’ta bulunan Tokat şehir müzesinde gözlem çalışması yapılmış müzede
bulunan eserlerin fotoğrafları çekilerek görüşme formu için sorular hazırlanmıştır.
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Araştırmada nitel yöntemlerden olan görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme formu Tokat
ili örneğinde yola çıkıldığı için Tokat’ta yaşamış ve büyümüş 55 yaş ve üzeri olan 20 kişi ile
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada literatür taraması ile kent müzesi hakkında bilgiler elde edilmiş
ve yerinde gözlem metodu ile tokat kent müzesi irdelenmiştir. Görüşme sonucunda elde
edilen bulgular ile Tema ve Kodlar oluşturulmuş ve oluşturulan Tema ve Kodlar ile betimsel
analiz yöntemi kullanılarak işlenmiş ve araştırmanın sonucuna ulaşılmıştır.
Tokat kent belleğini ortaya çıkarmak amacı ile geçmişte de tokatta yaşayan 55 yaş ve üzeri 20
kişi ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşme yapılan bu kişiler özellikle Tokat’ta doğmuş ve
büyümüş aynı zamanda halen tokatta yaşıyor olmasına dikkat edilmiştir. Tokat’ın farklı
yerlerinde yaşayan 55 yaş ve üzeri 12’si erkek,8’i kadın olmak üzere toplam 20 kişi ile
görüşme yapılmıştır Görüşme yapılan kişilerle ilgili bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Görüşme Yapılan Kişilerin Bilgileri
Görüşmeci Kodları
Cinsiyet
1
Erkek
2
Erkek
3
Kadın
4
Erkek
5
Kadın
6
Kadın
7
Erkek
8
Kadın
9
Erkek
10
Erkek
11
Kadın
12
Kadın
13
Erkek
14
Kadın
15
Erkek
16
Kadın
17
Erkek
18
Erkek
19
Erkek
20
Erkek

Doğum yılı
1966
1947
1964
1967
1967
1953
1956
1962
1959
1964
1962
1956
1937
1962
1949
1967
1966
1967
1962
1964

Katılımcıların 55 yaş ve üzerinde olmasına dikkat edilmiştir. Çünkü çalışmada 55 yaş ve
üzerindeki bireylerin geçmişteki yaşantılarından hareket ederek Tokat kent belleğini kent
müzesi ile ilişkilendirerek ortaya koymaktır. Bu nedenle 55 yaş ve üzerindeki kişilerle yüz
yüze görüşme ve konu ile ilgili doküman incelemesi yapılmıştır. Çalışmada görüşmeciler
seçilirken dikkat edilen bir diğer unsur cinsiyettir. Cinsiyetlerin farklı olmasına dikkat
edilmiştir. Böylece erkek ve kadınlara ait kent belleklerinde farklılıklar olup olmadığı
araştırılmıştır. Araştırma esnasında kadın katılımcıların geçmişte daha çok evlerde vakit
geçirmesi ve kent belleklerinin erkeklere oranla daha az oluştuğu kanısına varılmıştır. Bu
nedenle kent belleğini ortaya koyabilmek için erkeklerle daha çok görüşülmüştür.
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BULGULAR
İlk olarak görüşme yapılan kişilere “Tokat şehri ile özdeşlemiş kişiler kimlerdir? Bu kişiler
hakkında bilgilerinizi paylaşır mısınız?” sorusu yöneltilmiştir, bu soru üzerine katılımcıları
büyük çoğunluğu Gaziosmanpaşa ve Gaziosmanpaşa’dan sonra ise Hüseyin Akbaş, yanıtını
vermişlerdir. Bu kişiler hakkında bilgi istenildiğinde ise genellikle Gaziosmanpaşa’nın
Tokat’ta doğup büyümüş ve Plevne kahramanı olduğu yanıtı verilmiştir (Tablo 2).
Tablo 2: “Tokat Şehri ile Özdeşleşen Kişiler kimlerdir? Bu kişiler hakkında bilgilerinizi
paylaşır mısnız?” sorusuna ilişkin Tema ve Kodlar
KODLAR
TEMA: TOKAT ŞEHRİ
Gaziosmanpaşa
Hüseyin Akbaş
İLE ÖZZDEŞLEŞEN
Ali Şevki Erek
Mesrur Gürgenç
KİMLİKLER
Mustafa Latifoğlu
Nizamettin Aydın
“Gaziosmanpaşa Osmanlı ordusunda askerlik yaparak, görevi boyunca da birçok savaşta
başarılı olmuştur. Sultan II. Abdülhamit tarafından kendisine “gazi” unvanı
verilmiştir.”(K19) şeklinde bilgi verilmiştir. Katılımcıların en çok yanıt verdiği Tokatla
özdeşleşen kişi olan Gaziosmanpaşa’nın Tokat Şehir müzesinde Maketi sergilenerek hayatı
hakkında bilgiler verilmiştir.
Gaziosmanpaşa’dan sonra Tokat ile en çok özdeşleşen kişi olarak Hüseyin Akbaş verilmiştir.
Hüseyin Akbaş hakkında verilen bilgilerde Almuslu olduğu, Tokat’ın önemli sporcularından
olduğu, hatta kentte adına bir spor salonu olduğunu belirtmişlerdir.
Bazı katılımcılar Tokat’ın eski belediye başkanlarından olan Nizamettin Aydın, Mesrur
Gürgenç, Tokat’ın eski millet vekillerinden olan Mustafa Latifoğlu, Metin Gürdere ve Ali
şevki Erek’in de tokat ile özdeşleştiğini belirtmişlerdir. Özelikle Ali şevki Erek’in Tokat için
çok önemli bir şahsiyet olduğunu belirterek şehirde kurulan Tokat Sigara fabrikasının ve
Hüseyin Akbaş kapalı spor salonun Ali Şevki Erek sayesinde açıldığını belirtmişlerdir. Bir
başka katılımcı ise Tokatta müzecilik faaliyetlerini başlatan kişi olması nedeniyle Halis
Turgut Cinlioğlu’nun Tokat ile özdeşleştiğini belirtmiştir. Bu kişiler ile birlikte İstanbul’da
türbesi bulunan Mehmet Emin Tokadi, Bolu’da Türbesi bulunan Hayrettin Tokadi, Zileli
Talip Ceyhuni’nin de Tokat ile özdeşleşmiş kişiler olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca Tokat
kalesinden esir tutulmasından dolayı ismi sürekli Tokat ile anılan Kazıklı Voyvoda ve Zile
Kalesini fethetmesi üzerine “Veni Vidi Vici” yani “Geldim, Gördüm, Yendim” anlamına
gelen sözleri söyleyen kişi olan Jül Sezar’ında Tokat ile özdeşleşmiş olduğunu belirtmişlerdir.
Bir diğer görüşme sorusu olan “Tokat şehrinde tarihi ve Turistik öneme sahip mekanlar
hakkında bilgi vererek, bu mekanlardan hangisi sizin ilginizi çekmektedir?” sorusuna
Tokat’ın en çok bilinen önemi büyük olan tarihi mekanları olarak Tokat müzesi, Tokat kalesi,
Latifoğlu konağı, Taşhan, Atatürk evi, Sıkdişini helası, Deveciler hanı, Gökmedrese, Taş
köprü, Takyeciler cami, Ulu cami, Hatuniye cami Tokat kültür evi, Sulusokak, Mevlevihane,
Yazmacılar hanı, Hamamlar, Niksar’da kurulan ilk kütüphane, Sulusaray antik
kenti(Sebastapolis), Niksar kalesi ve Zile kalesi yanıtları verilmiştir (Tablo 3).
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Tablo3: “Tokat Şehrinde Tarihi ve Turistik öneme sahip mekanlar hakkında bilgi vererek bu
mekanlardan hangisi sizin ilginizi çekmektedir?” sorusuna ilişkin Tema ve Kodlar
KODLAR
TEMA: TOKAT’IN
Sulusokak
Taşhan
Tokat Kalesi
TARİHİ, TRUSTİK
Latifoğlu Konağı
Ballıca Mağarası
Kaz gölü
MEKANLARI VE
Takyeciler Cami
Hatuniye Cami
Atatürk Evi
İLGİ ÇEKİCİ
Sulusaray Antik kenti Sulusaray Kaplıcaları
Mevlevihane
YÖNLERİ
Deveciler Hanı
Taşköprü
Saat Kulesi
Yaşanmışlık
Mimari
Kültür
Turistik mekânlardan Sulusaray kaplıcaları, ballıca mağarası, kaz gölü, doğal bir göl olması
sebebiyle kendi açısında bölgesel turistik bir yer olan Almus baraj gölü, Akbelen alabalık
tesisleri ve Akbelen yaylası cevapları verilmiştir. Katılımcıları Tokat’a şehrinde Tarihi ve
Turistik öneme sahip olan mekanları biliyor olmasına rağmen bu mekanlar hakkında bilgi
veremedikleri görülmüştür. Tokat’ın tarihi ve Turistik öneme sahip mekanları hakkında bilgi
verebilenlerin oranı çok düşüktür. Verilen bilgiler ise tarihi ve özellikle tarihi dini
mekanlarına “Atalarımızın yapmış olduğu güzide eserlerdendir” (K18). “Selçuklulardan
kalma hamam, köprü gibi tarihi eserlerimiz, bunlara örnek verilecek olursa Hıdırlık köprüsü
(taş köprü), Sulusokak’a yapılan ipek yolundaki çarşı, Meydan camii, saat kulesi, Yağıbasan
medresesi onlar Selçuklu dönemi eserleridir.”(K19), “Saat kulesi, Tokat’ın tarihi öneme
sahip mekanlarındandır. Saat kulesi 1902 yılında Abdülhamit hanın tahta çıkışının 25. Yılına
ithafen yapılmıştır.”(K 4) yanıtı verilmiştir. Bunlar en çok ilgisini çekenin görünüşü
bakımından ahşap tavan göbeği sebebiyle Latifoğlu konağının dikkatini çektiğini belirtmiştir.
Bir başka katılımcı ise yine Latifoğlu Konağındaki canlandırma maketler, yaşanmışlıklar ve
evin şekli nedeniyle ilgisini çektiğini belirtmiştir. “Tokat kalesinde kazıklı voyvodanın esir
tutulması nedeniyle Tokat kalesi ilgimi çekmektedir.”(K7)
Katılımcılara bir sonraki soruda “Veni Vidi Vici” sözünün Tokat’la ilgili olup olmadığı
sorularak bu sözün onlara neyi ifade ettiği belirlenmek istenmiştir. Katılımcıların çok büyük
bir kısmı bu sözü duymamış ve bilmiyor iken ne anlam ifade ettiği sorulduğunda ise “Bu
sözün ne anlama geldiğini bilmiyorum ama bu sözcükler bana küçükken arkadaşlarımızla
konuştuğumuz kuşdilini hatırlattı.” yanıtını vermiştir. Katılımcıların geriye kalan küçük bir
kısmı ise bu sözün Jül Sezar’a ait olduğunu ve Zile kalesinde söylenmiş olduğunu, geldim,
gördüm yendim anlamına geldiğini belirtmiştir (Tablo 4).
Tablo 4: “Veni, Vidi, Vici, sözü size neyi ifade ediyor, bu sözün Tokat ile ilgisi var mı?”
sorusuna ilişkin Tema ve Kodlar
KODLAR
TEMA: “Veni,Vidi, Vici
Jül Sezar
Geldim, Gördüm, Yendim
sözünün çağrışımları
Zile Kalesi
Bilmiyorum
“Evet bu sözün Tokat ile ilgisi vardır. Bu söz Jül Sezar’ın sözüdür. Geldim, Gördüm Yendim
anlamına gelmektedir. Jül Sezar Romalıların Anadolu’yu işgal ettiği dönemde Zile’ye kadar
gelip bu sözü kullanmıştır. Tokat’ın Roma İmparatorluğunun esaretine girmiş olduğunu
anlatmaktadır.”(K17)
Bir katılımcı “Bu sözün tokatla ilgisi olup olmadığını bilmiyorum ama geldim, gördüm,
yendim anlamına geldiğini biliyorum” demiştir. Bir kişi ise sözün tanımı doğru yapmış fakat
söyleyen kişinin Romen Diyojen’in olduğunu ifade etmiştir.
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“Tokat’ta Yaşadığını süre boyunca Tokat’ın eğlence mekanları ve eğlence kültürü hakkında
bize bilgi verir misiniz?” sorusu ile Tokat’ın eğlence kültürü ve mekanları sorgulandığında
erkek katılımcıların kendi dönemlerinde eğlence mekânı olarak sinemayı tercih ettikleri
görülmüştür (Tablo 5). Hatta o dönemde verilen sinema isimlerinden birisi Ali Sabri
sinemasıdır.
Tablo 5: “Tokat’ta yaşadığınız süre boyunca eğlence mekanları ya da eğlence kültürü
hakkında bize bilgi veriniz?” sorusuna ilişkin Tema ve Kodlar
KODLAR
Gelin Hamamı
Sinema
Ramazan eğlencesi
TEMA: EĞLENCE
Mevsimsel
KÜLTÜR VE
Gümenek
Belediye Parkı
panayırlar
MEKANLARI
Damat
Ramazan
Sokak oyunları
Hamamı
Hamamları
Kadın katılımcıların verdikleri yanıtlar üzerine kendi dönemlerinde eğlence mekanları olarak
hamamları tercih ettikleri görülmüştür. Özellikle gelin hamamları kadınların vazgeçilmez
eğlence anlayışlarından birisi olarak ön plana çıkmaktadır. Bir katılımcı çocukluğunun
eğlence mekânı olarak hamamların çok önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştır:
“Hamamlarda çok güzel eğlenceler olurdu, Bayan çalgıcılar bulunurdu. Hamamlarda havuz
başında gelin hamamı yapılırdı. Geline takunya giydirilerek havuz başında gezdirilirdi.
Benimde halam sırf takunya giyip havuz başında gezmeye özendiği için çok küçük yaşta
evlenmiştir.”(K3) Yanıtını vermiştir. Gelin hamamları ile birlikte erkeklerde de damat
hamamları olduğu belirtilmiştir. Düğünden sonra damat hamam götürülerek yıkanırmış.
“bizim dönemimizde Damat hamamları vardı. Düğün yapıldıktan sonra Damatla beraber
hamama gidilirdi.(K20)” Bu gibi hamamlarının yanı sıra Ramazan aylarında da hanımlar
arasında iftar ile sahur arasında gece hamamları yapıldığını belirtmiştir. Böylelikle Tokatta
eğlence mekânı olarak Hamam kültürünün gelişmiş olduğu görülmektedir. Bir diğer eğlence
kültürü de Ramazan aylarında yapılan eğlenceler olarak karşımıza çıkmaktadır. Eski
dönemlerde Ramazan aylarında iftardan sonra eğlenceler yapılmakta olup Tokat’ın eğlence
kültürü arasında yer aldığı görülmektedir.
Bir katılımcı ise şehirde bir dönem hayvanat bahçesi bulunduğunu belirtmiştir. Bu hayvanat
bahçesi belediye ait olması nedeniyle belediye hayvanların bakımına ve beslenmesine yeterli
bütçe ayıramamış olması nedeniyle eti yenilebilen hayvanlar kesilerek aş evlerine ve
yoksullara dağıtıldığını belirtmiştir. “Belediyenin hayvanat bahçesi vardı. Zaman zaman
oraya gidilirdi. Fakat belediye hayvanları yeterince besleyemeyince eti yenilen hayvanlar
kesilerek dağıtılmıştı. Bizim dönemde birde Irmak kenarında Bünyamin Akıncının Beyaz Köşk
adında çay bahçesi vardı orası herkes tarafından çok sevilirdi. Oraya sık sık gidilirdi. Ama
sonra kapandı. Biz eğlence olarak bir de Gümeneğe piknik yapmaya da giderdik.”(K 17)
Yanıtını vermiştir. Bir katılımcı ise şehirde mevsimsel panayırların yapıldığını ve eğlence
amaçlı bu panayırlara gittiğini belirtmiştir.
Bir diğer katılımcı ise çocukluğunda köylerinde Hacivat ve Karagöz gösterisinin yapıldığını
belirtmiş ve bayramlarda da köylerinde salıncak kurulduğunu tüm çocukların o salıncağa
gittiğini eğlence amaçlı salıncakta vakit geçirdiklerini belirtmişlerdir.
Bunların haricinde Tokat’ın eğlence mekanı ve kültürü olarak genellikle mesire alanlarının
tercih edildiği ve bu alanlardan Gümenek parkının çok sık tercih edildiği görülmüştür. Bir
başka eğlence anlamı taşıyan kavram ise kadınlar arasında yapılan günlerdir.
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Kadınlar bu günlerdir. Bu günler geçmişte çok sık yapılmakla birlikte günümüzde de hala
devam etmektedir.
“Bizim zamanımızda eğlence amaçlı mesire alanları vardı. Biz ailecek oraya gider piknik
yapardık özelliklede gümeneğe çok sık giderdik. Ayrıca o zamanlarda Belediye parkı vardı
oraya çok sık oturmaya giderdik”(K3)
Bir kısım ise gittiği düğünleri ve düğün salonları eğlence olarak görmektedir. Erkek çocukları
futbol sahası kurulurdu. Bahar bayramı kutlanırdı. Diğer adı hıdırellez olarak geçmiştir.
Burada yiyecek ve içeçekler yapılır oyunlar oynanırdı. Belediye parkında oturulurdu. Sokak
oyunları eğlence olarak tercih edilmiştir.
Katılımcılara geçmişte var olan fakat günümüz de olmayan mekân, sanat, gelenek, kültürel
öğelerden sorulduğunda ise katılımcıların büyük bir çoğunluğu bu soruya Tokat’ta eskiden
var olan mesleklerden olan kalaycılık, bakırcılık, bakır oymacılığı, dericilik, yazmacılık,
semercilik, nalcılık, sobacılık, yastık döşemeciliği, yemek kültürü olarak da gömlek kadayıfın
bir zamanlar Tokatta çok yaygın olduğu fakat şimdi olmayarak unutulmaya yüz tuttuğunu
belirtmişlerdir. Dokumacılık da artık günümüzde yoktur. Dokymacılıla üretilen ürünlerden
dokuma çarşaf ve peşkir de önemini yitirmiştir (Tablo 6)
Tablo 6: “Tokatta geçmişte kalan ama günümüzde olmayan mekân, sanat, gelenek, kültürel
ögeler var mıdır? Varsa örnek veriniz.” Sorusuna ilişkin Tema ve Kodlar
KODLAR
Bakırcılık
Yazmacılık
Dokumacılık
TEMA:
Kalaycılık
Semercilik
Sobacılık
GÜNÜMÜZDE
Dericilik
Sigara Fabrikası
Köy Eğlenceleri
OLMAYAN ÖGE
Köy Düğünleri
Davul zurna kültürü
Sokak oyunları
VE UNSURLAR
Mevsimsel
Eski Bayramlar
Peşkir
Panayırlar
İlginç bir şekilde bir katılımcı ise şunları eklemiştir;” eskiden yüksek yerlerden kar getirilip
kar satılırdı. Günümüzde artık bu yapılmıyor ortadan kayboldu”(K 17). Yanıtını vermiştir.
Eski dönemlerde buzdolabı olmadığı için insanların yiyecek ve içeceklerini koruması
gerekirmiş, bu anlamda kışın soğuk olan dönemlerde yiyeceklerini soğukta bırakır, havaların
ısınması ile birlikte de yüksek yerlerden getirilen karları satın alarak soğutma işlemini
gerçekleştirirlermiş.
“Eskiden meydanda pazarlar kurulurdu. Bu pazarlara develer ile gelinir, çeşitli etkinlikler
yapılırdı ama artık bu pazarlar yok.”(K 9)
“Önceden sigara fabrikası vardı. İnsanlar orada çalışıyordu ve insanlara çok büyük bir iş
imkanı sağlıyordu ama artıkbu fabrika yok orayı yıktılar.”(K 14)
“Önceden köylerde eğlence olurdu. Köyün gençleri eğlenirken köy odalarında büyükler
oturur nasihat ederlerdi artık bunların hiçbiri kalmadı.”(K 4)
Eskiden geleneksel olarak sokak oyunları vardı. Çocuklara sokağa çıkar akşama kadar
oyunlar oynarlardı, hatta buda yetmez geceleri de mahalle aralarında oyunlar oynanırdı.
kadınlar ise geceleri mahallerinde de oturur sohbet ederlerdi, çocuklar çelik çomak oynar,
erkek çocukları kendi aralarında futbol sahası kurarlardı, şimdi bunların hiçbirisi eskiye göre
yok denecek kadar az şimdi çocuklar sokak oyunları oynamak yerine gelişen teknoloji ile
birlikte tv izler veya bilgisayar oyunları oynar oldular, eskiden düğünlerde davul zurna vardı
gelin gelirken davul zurna ile gelirdi düğünlerde davul zurna kültürü de kalmamıştır, düğünler
1 hafta olurdu şimdi ise sadece bir gün oluyor. Köy düğünlerinde geleneksel olarak Tokat’a
özgü yemeklerden yapılırdı, keşkek, dolma gibi günümüzde artık buda kalmamıştır.
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Eski bayramlar yok bayramlaşma geleneğinin değeri kalmadı, çocuklar şekerdi toplardı şimdi
yok. Seten denilen değirmen taşına benzeyen köylerde tahıl öğütmek için kullanılan tarımsal
alet
Hanımlar mahalle aralarında bürüğe benzeyen ismi bülbülgözü olan Tokat’a özgü tesettür
eşyası kullanırmış, bu Tokat’a özgü bir bez olmakla birlikte bu giymeden asla mahalleye
çıkılmazmış. Günümüzde artık buda kalmamıştır. Bununla birlikte yine kadınlar
pardösülerinin üzerine siyah şal örterlermiş buda Tokat’a özgü geleneksel bir giyim eşyasıyla
olmakla birlikte artık bunların hiçbirisi günümüzde kalmamıştır. Mevsimler panayırlarda bir
dönem tokatta yapılmış olup artık yapılmamaktadır. Bazı katılımcılar bu panayırların
eksikliğini hissettiğini belirtmiştir. Topça yaylasında eğlenceler olurdu.
Tokat’ta ilk defa yaşanılan, Tokat’ın ilklerinden olan bir an veya anı sorulduğun da
katılımcıların çoğu buna Sigara fabrikasının açılışı yanıtını vermiştir. Sigara fabrikasının
açılışı birçok insana iş imkânı sağlamıştır bu nedenle sigara fabrikasının açılışı herkes
tarafından bilinmektedir. Bir katılımcı ise petrolde çıkan yangını örnek vermiştir. Petrol
istasyonunda atılan sigara izmariti sonucunda petrolde patlama olayı gerçekleşerek yangın
çıkmıştır. Bir diğer katılımcı ise sinemanın ilk tanıtımına şahit olmuş. Ellerinde sinema afişini
gezdirerek sinemanın tanıtımını ve filmin fragmanı niteliğinde olan tanıtımını yapmışlardır.
Tablo 7: “Tokat’ta ilk defa yaşanılan bir anınızı anlatınız.” Sorusuna ilişkin Tema ve Kodlar
KODLAR
Sigara Fabrikasını
Tokat Gaziosmanpaşa
Yazmacılar
TEMA: TOKATTA
açılışı
Üniversitesi kuruluşu
Hanı Yangını
İLK ANI
Kanal Tokat Projesi
Petrol Yangını
Sirk Gösterisi
Almus barajının yapımı tokatta ilk olanlara örnek verilmiştir. “2006 yılında Tokatta ilk defa
sirk gösterisi gelmişti Bende ilk defa sirk gösterisine gittim” (K18) . “Tokatın Kanal Tokat
projesi Tokatta ilktir ben ilk olarak buna şahit oldum ( K 10)
“1980 yılında Tokatta ilk defa ekmek fabrikasının açılışına şahit oldum (K5).
“Bana göre Tokat’a çok katlı binaların yapılışıdır. Ben Tokat’ın Artova ilçeisinden gelin
geldim. Ben geldiğimde ne Artova’da ne de burada çok katlı binalar vardı. Bu binalar
sonradan yapılmaya başlandı.” (K 12)
“2019 yılında Tokat Yazmacılar Hanında çıkan yangın. Böylesine tarih kokan ve unutulmaya
yüz tutmuş yazmacılık mesleği ve el sanatlarının yapıldığı çok az örnekleri bulunan bir yerin
yanması beni çok üzdü. Ben bunu hayatımda ilk olarak kabul ediyorum.”(K11)
“1996 yılında açılan ballıca mağarasında 2017 yılında mankenler tarafından defile yapıldı.
Tokat’ın geleneksel kıyafetleri tanıtıldı. Bu Tokat için ve benim için ilk görülen şeydir.” (K17)
“1992 yılında şehirde ilk defa üniversite kuruldu, Üniversite sayesinde bu kadim şehrimiz
Tokat’ın gelişimi ve değişiminde önemli bir faktördür”(K 8)
Tablo 8: “Tokat’ın geleneksel söylemleri nelerdir? Dışarıya gittiğinizde birinin Tokatlı
olduğunu nasıl anlarsınız?” sorusuna ilişkin Tema ve Kodlar
KODLAR
Heri
Tohat
TEMA: GELENEKSEL
Bat
Gı
SÖYLEMLER
Ellağam
Nörüyon
Badal
Sasuh
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Katılımcılara “Tokat’ın geleneksel söylemleri nelerdir ve dışarıya gittiğinizde birinin Tokatlı
olduğunu nasıl anlarsınız?” sorusu sorulduğunda ise katılımcıların tamamı bu soruya “heri,
yok heri, he, gı, hemi, hemi gı, soruduyom, sasuh, ellağam, ecük, bıhdım, neydiyonuz gı, tohat,
badal, nörüyon, hadi bat yapalım, keşkek tirit, kömbe,
Dışarıya gittiklerinde ise birisinin tokatlı olduğunu konuşmasında ve ise yukarıda verilen
Tokat’a özgü söz ve söylemleri duyduklarında Tokatlı olduklarını anladıklarını
belirtmişlerdir.
Katılımcılardan bazıları ise “heri Tokat’a özgü bir kavramdır. Heri kelimesini nerde duysak
tokat aklımıza gelir” (K 14) cevabını vermişlerdir. “Dışarı gittiğimde birisi Bat yiyek derse
Tokatlı olduğunu anlarım”( K 16) .
Bir katılımcı ise şöyle bir anısını paylaşmıştır “Ben askerdeyken asker arkadaşlarıma ‘hadi
gidek heri’ diye seslenmiştim bunun üzerine komutan bana dönerek sen Tokatlı mısın diye
sordu bende evet komunatım nerden anladınız dedim. Komutan ise bana konuşmandan
anladım’ cevabını verdi (K1).
Diğer bir katılımcı ise bu soruyu “Dışarıya gittiğimde birisinin tokatlı olduğunu sandalyede
oturuşundan anlarım. Çünkü tokatlılar çift sandalyede oturur. Sandalyenin birisinde kendisi
otururken diğerine de yaslanır.” (K9) şeklinde cevaplamıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmada Tokat şehrinin kent belleğinin ortaya çıkarılması, bu bağlamda kent müzesinin
rolü ve kent geçmişinin hatırlanması amaçlanmaktadır. Kent müzeleri, kent kimliğinin
oluşmasına katkıda bulunarak, toplumların yaşadıkları kentin kimliklerinin büyük bir ölçüde
farkına varmasını sağlamaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda Tokat’ta bulunan Tokat
şehir müzesinde gözlem çalışması yapılmış müzede bulunan eserlerin fotoğrafları çekilerek
görüşme formu için sorular hazırlanmıştır. Araştırmada nitel yöntemlerden olan görüşme
tekniği kullanılmıştır. Görüşme formu Tokat’ta yaşamış ve büyümüş 55 yaş ve üzeri olan 20
kişi ile gerçekleştirilmiştir. Görüşme sonucunda katılımcıların Tokat şehrinin tarihi ve turistik
özelliklerine ilişkin bilgi birikimine sahip olduklarını göstermektedir.
Araştırma esnasında kadın katılımcıların geçmişte daha çok evlerde vakit geçirmesi ve kent
belleklerinin erkeklere oranla daha az oluştuğu kanısına varılmıştır. Bu nedenle kent belleğini
ortaya koyabilmek için erkeklerle daha çok görüşülmüştür. Yapılan görüşmelerde kaybolan
gelenekler, kaybolan meslekler, kente dair unutulmuş, kaybolmuş mekânlar, eski alışkanlıklar
ve gündelik yaşamdan kesitler, kent belleğinde iz bırakmış önemli kişiler, yeme içme kültürü,
yerel yöneticiler, şehirleşme sürecinde yaşanan olumsuzluklar anlatılarak, kentlilerin
geçmişten günümüze bir serüvene çıkması sağlanmıştır.
Tokat kent kimliğini ve kent belleğini aktarmayı amaç edinen Tokat şehir müzesi bu konuda
çok sayıda araştırma ve yayına ve görsel materyale sahiptir. Sonuç olarak diyebiliriz ki; her
kentin kentine göre kimliği ve özgün özellikleri vardır. Bu özelliklerin devamlılığını
sağlayabilecek gelecek nesillere aktarımında yardımcı olabilecek en önemli araçlardan bir
tanesi de kent müzeleridir. Çünkü kent müzeleri temelde, teknolojinin sunduğu imkanlardan
faydalanarak, kültürel birikimi taşır, gelecek nesillere aktarır. Sağladığı tüm bu imkanları ile
rekreasyon olanağı sunup aynı zamana turizme destek vermektedir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında, kent müzelerinin kent belleğinin oluşumunda çok
önemli bir yere sahip olması nedeniyle müzelerin çocuk ve gençler tarafından ziyaret
edilmesinin teşvik edilmesi önerilebilir. Bu bağlamda okullarda müze ziyareti için geziler
düzenlenmesi önerilebilir. Ayrıca özellikle 55 yaş üzeri kişilerin kent belleğine ilişkin bilgi
sahibi olmasından yola çıkarak, çocuk ve gençler ile bu kişilerin bir araya gelerek kent
belleğine ilişkin paylaşımlar yapabileceği söyleşiler düzenlenebilir.
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Özet
Zekâ türleri arasında yer alan duygusal zekaya ilgi ve yönelimin arttığı görülmektedir.
Duygusal zekâ, bir bireyin hissetmesine ve hedeflerine ulaşmasına, ilişkilerini yönetmesine
bilişsel ve fiziksel performansını yönetimine, motive olmasına, ruh halini düzenlemesine,
dürtüleri kontrol etmesine, hayal kırıklığı karşısında direnmesine ve böylece günlük yaşamda
başarılı olmasına, enerjisini olumlu ve yapıcı biçimde yaşamına katkı sunacak şekilde
kullanmasını sağlayan faktörlerin birleşimidir. Duygusal zekanın insan hayatındaki önemi göz
önüne alındığında, onu tahmin etmeye yardımcı olan faktörlerin belirlenmesi gereklidir. Bu
nedenle bu çalışmada, belirli demografik değişkenlerin ergen duygusal zekâsı ile ilişkisinin
araştırılması yoluyla ergen duygusal zekasının demografik özelliklerini ortaya çıkarmak
amaçlanmıştır. Kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle kendilerine ulaşılabilen 77 kız, 52
erkek olmak üzere 129 lise öğrencisi çalışma grubunu oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında
Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği-Adölesan Kısa Formu kullanılmış; erilerin analizinde,
normallik dağılımına göre Mann Whitney U ve ANOVA’dan yararlanılmıştır. Çalışma
sonucunda, çalışma grubunun duygusal zekâ düzeylerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Öğrencilerin duygusal zekâ özelliklerinin cinsiyet, yaş ve okul türüne göre anlamlı bir fark
oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Duygusal zekâ, duygusal zekâ özelliği, ortaöğretim
EMOTIONAL INTELLIGENCE FEATURES OF SECONDARY STUDENTS
ACCORDING TO PERSONAL VARIABLES
Abstract
It is seen that interest and orientation towards emotional intelligence, which is known as one
of the intelligence types, has increased. Emotional intelligence is an individual's ability to feel
and achieve goals, to manage mental and physical performance in relationship management,
to be motivated, to regulate mood, to control impulses, to resist disappointment, and thus to be
successful in daily life, to contribute to his/her life in a positive and constructive way. It is a
combination of factors that allows it to be used in a way that Given the importance of
emotional intelligence in human life, it is necessary to identify the factors that help predict it.
Therefore, in this study, it was aimed to reveal the demographic characteristics of adolescent
emotional intelligence by investigating the relationship between certain demographic
variables and adolescent emotional intelligence. The study group consisted of 129 high school
students, 77 girls and 52 boys, who could be reached through the easily accessible sampling
method. Emotional Intelligence Trait Scale-Adolescent Short Form was used to collect data.
In the analysis of the data, Mann Whitney U and ANOVA were used according to the
normality distribution.
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As a result of the study, it was determined that the emotional intelligence levels of the study
group was moderate. It was determined that the emotional intelligence characteristics of the
students did not make a significant difference according to gender, age and school type.
Keywords: Emotional intelligence, emotional intelligence feature, secondary education
GİRİŞ
Duygular, bireylerin çevresinden algılarına dayalı olarak ortaya çıkarken aynı zamanda
çevresindeki olaylara tepkileri de şekillendirmektedir. Bu açıdan bakıldığında duygular
fizyolojik, bilişsel, motivasyonel ve deneyimsel sistemlerin de dahil olduğu pek çok
psikolojik alt sistemin tepkilerini kapsamaktadır. Duyguların genellikle birey açısından
olumlu ya da olumsuz değeri bulunan içsel veya dışsal olaylara yönelik tepkiler olduğu
söylenebilir. Duygular konu olduğunda, son yıllarda ortaya çıkan bir kavram ise “duygusal
zeka” kavramıdır.
Bireyin hem kendisi hem de başkalarının duygularını izlemesi, bu duyguların ayrımını
yapması, elde ettiği bilgiyi düşünce ve eylemlerini yönlendirmede kullanmasına yönelik
yeteneği duygusal zeka olarak ele alınır. Duygusal zeka, sosyal zekanın altında
değerlendirilir. Duygusal zekanın orijinal tanımı, onu birbiriyle ilişkili bir dizi yetenek olarak
kavramsallaştırmıştır (Mayer ve Salovey, 1997). Ancak bazı araştırmacılar duygusal zekayı
yetenek temelli olmaktan ziyade mutluluk, özsaygı, iyimserlik ve özyönetim gibi pek çok
eğilime dayalı özelliklerin eklektik bir karışımı olarak tanımlamışlardır (Tett, Fox ve Wang,
2005). Duygusal zekanın, bireyin sosyal ilişkilerini yönlendirmede etkili bir faktör olduğu
söylenebilir.
İnsana özgü bir olgu olan duygular, insan yaşamının önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
Duygular, insanların birbirleriyle etkileşim kurma ve ev, okul ve iş ortamlarında performans
gösterme biçimlerinde hayati bir rol oynadığından, duyguları ve duygusal zekayı anlama
ihtiyacı doğmuştur. Duygusal zekâ, kişisel başarıyı ve başkalarıyla günlük etkileşimleri
etkileyen faktörlerin arkasındaki itici güçtür. Duygusal zekâ çalışmaları yaşamın birçok yönü
ile ilişkisini ve etkileşimlerde oynadığı rolü ortaya koymuştur. Goleman'a (1995) göre,
duygusal zekâ bir kişinin yaşamdaki başarısının %80 kadarını tahmin ederken, IQ yaklaşık
%20'sini tahmin eder. Son yıllarda akademik performans (Bar-On, 2003), sosyal etkileşim,
toksik maddelerin tüketimi (Limonero, Tomás-Sábado ve Fernández-Castro, 2006), benlik
kavramı ve akademik ve sosyal uyum (Serrano ve Andreu, 2016) gibi değişkenlerin erken
yaşlarda önemine ilişkin bazı çalışmalardan elde edilen kanıtlar nedeniyle, ergenlerin
duygusal zekasına yönelik ilgi artmıştır. Ergenlik, kendine özgü özellikleri olan ve gelişimsel
açıdan kritik bir dönem olarak ele alınmaktadır. Ergenlik döneminin fırtınalı bir dönem olarak
nitelendirilmesi, duygusal açıdan hassasiyetler barındırması da ergenlerde duygusal zekanın
incelenmesinin gerekliliğini göstermektedir.
Geçmişte bilişsel zekanın ölçülmesi ilgi odağı iken son yıllarda duygusal zeka çalışmaları da
ilgi görmeye başlamıştır. Fakat duygusal zeka konusunda yapılan çalışmaların genel olarak
yetişkinlerle yürütüldüğü, ergenlik dönemine yönelik duygusal zeka araştırmalarının sınırlı
olduğu görülmüştür. İnsan yaşamının en hassas, gelişimin hızlı ve duygular açısından belki de
en yoğun döneminin ergenlik dönemi olduğu söylenebilir. Bu nedenle, ergenlikte duygu
düzenleme konusu incelemeye değerdir. Ergenlik dönemi özellikleri ve duyguları
düzenlemenin ne kadar önemli olduğu dikkate alındığında, ergenlik döneminde duygusal zeka
ve etkileyen faktörlerin incelenmesine ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. Bu çalışmada, ergenlik
döneminde yer aldığı değerlendirilen ortaöğretim öğrencilerinin duygusal zekalarının belirli
bazı kişisel değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır.
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Elde edilen bulgular doğrultusunda, başta eğitimciler olmak üzere ergenlik dönemi
öğrencilerle çalışanlara, çalışmalarında rehberlik edecek bazı öneriler geliştirilmesi
hedegelnmiştir. Çalışmada şu sorulara cevap aranmıştır:

Ortaöğretim öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri nasıldır?

Ortaöğretim öğrencilerinin duygusal zekaları ile cinsiyetleri arasında manidar bir fark
var mıdır?

Ortaöğretim öğrencilerinin duygusal zekaları ile yaşları arasında manidar bir fark var
mıdır?

Ortaöğretim öğrencilerinin duygusal zekaları ile devam ettikleri okul türü arasında
manidar bir fark var mıdır?
YÖNTEM
Model
Araştırma betimsel tarama modelinde tasarlanmıştır ve mevcut bir durum var olduğu şekliyle
nicel olarak ortaya konmaya çalışılmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmada çalışma grubu 77’si kız ve 52’si erkek olmak üzere 129 ortaöğretim
öğrencisinden oluşmuştur. Öğrenciler kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir.
Çalışmaya katılımda gönüllülük esas alınmıştır. Öğrencilerin %42,3’ü 15 yaş ve daha küçük
yaşta, %30,8’i 16 yaşında, %26,9’u 17 yaş ve üzeri yaşta; %20,2’si Anadolu Lisesi, %20’si
Meslek Lisesi, %11,5’i Fen veya Sosyal Bilimler, %30,8’i Güzel Sanatlar ve %17,7’si İmam
Hatip Lisesi öğrencisidir.
Veri Toplama Araçları
Verilerin toplanmasında Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği-Adölesan Kısa Formu (TEIQueASF) kullanılmıştır. Ölçeği Ergin (2017) Türkçe’ye uyarlamıştır. Toplam dört alt boyut (iyi
oluş, özkontrol, duyusallık ve sosyallik) ve 15 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach alfa
güvenirlik katsayıları .65-.77 arasında bulunmuştur. Test tekrar test güvenirliği ise .67 olarak
bulunmuştur.
Ölçeğin
değerlendirilmesi
yapılırken
toplam
puan
bazında
değerlendirilmektedir. Alınan yüksek puan, duygusal zekâ düzeyinin yüksek olduğunu
göstermektedir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Veri toplama aracı öğrencilere sınıf ortamında, gönüllülük esasına dayalı olarak
uygulanmıştır. Veriler analiz edilmeden önce normal dağılımdan gelip gelmediği
incelenmiştir. Kolmogorow Simirnov Testi sonucunda cinsiyet değişkenine göre nonparametrik testlerden Mann Whitney U Testi (MWU), yaş ve okul türü değişkenlerine göre
tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Ölçek puanlarının betimsel analiz
sonuçları incelenmiştir. Veriler yorumlanırken anlamlılık değeri .05 alınmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde, çalışma bulguları alt problemler doğrultusunda verilerek yorumlanmıştır. Tablo
1’de çalışma grubunun Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği puanlarının betimsel analizinden elde
edilen sonuçlar sunulmuştur. Tablo 2’de cinsiyete, Tablo 3’te yaşa ve Tablo 4’te öğrencilerin
devam ettiği okul türüne göre analiz sonuçları sunulmuştur.
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Tablo 1. Çalışma Grubunun Ölçek Puanları Betimsel Analiz Sonuçları
N
Minimum
Maximum
x̄
Duygusal Zekâ Özelliği
129
39,00
105,00
67,37
Ölçeği

S
14,79

Tablo 1’e göre çalışma grubunun Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği puan ortalaması
67,37±14,79’dur. Ölçeğin tümünden alınabilecek en alt puan 15 ve en üst puan 105’tir, buna
göre çalışma grubunun Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği puanının ortalama düzeyde olduğu
sonucuna varılabilir.
Tablo 2. Cinsiyete Göre Duygusal Zeka Özelliği Ölçek Puanları MWU Testi Sonuçları
Cinsiyet
n
x̄
S
z
p
Kız
77
69,61
15,67
Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği
Erkek
52
64,07
12,83 -1,744 0,081
Tablo 2’de, çalışma grubunun cinsiyeti ile ölçek puanları arasındaki farkın manidar olmadığı
görülmektedir (p>0,05). Anlamlı fark olmasa da Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği’nden kız
öğrenciler (x̄=69,61) erkek öğrencilere (x̄=64,07) göre daha yüksek puan almışlardır. Yani
ortaöğretim öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri cinsiyetlerine göre manidar düzeyde
farklılaşmamaktadır. Yine de alınan puanlar incelendiğinde kız öğrencilerin duygusal
zekalarının erkeklere göre daha yüksek olduğu görülmektedir
Tablo 3. Yaşa Göre Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği Puanları ANOVA Sonuçları
Yaş
n
x̄
S
F
p
15 yaş ve altı
54
68,18
12,65
Duygusal Zeka Özelliği
16 yaş
40
65,00
15,35
0,769
0,466
Ölçeği
17 yaş ve üstü
35
68,85
17,14
Tablo 3’e göre, çalışma grubunun yaşı ile ölçek puanları arasındaki fark anlamlı değildir
(p>0,05). Yani ortaöğretim öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri yaşlarına göre manidar
düzeyde farklılaşmamaktadır. Yine de alınan puanlar incelendiğinde en düşük puan alan
grubun 16 yaşında, en yüksek puan alan grubun ise 17 yaş ve üzeri yaştaki öğrencilerden
oluştuğu görülmektedir.
Tablo 4. Okul Türüne Göre Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği Puanları ANOVA Sonuçları
Okul Türü
n
x̄
S
F
p
Anadolu L.
68
64,65
12,39
Meslek L.
65
69,72
18,01
Duygusal Zeka
Fen/Sosyal Bilimler L.
67
70,80
14,08
0,634
0,639
Özelliği Ölçeği
Güzel Sanatlar Lisesi
76
66,22
13,59
İmam Hatip L.
72
67,69
16,30
*p<0,05
Tablo 4’e göre, çalışma grubunun okul türü ile ölçek puanları arasındaki fark anlamlı değildir
(p>0,05). Anlamlı bir fark olmasa da Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği’nden en düşük puan alan
grup Anadolu Lisesi’ne devam eden (x̄=64,65), en yüksek puan alan grup ise Fen/Sosyal
Bilimler Lisesi’ne devam eden öğrenciler (x̄=70,80) olmuştur.
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TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmada, duygusal zekâ ile ilgili olarak ergenlerin demografik özellikleri incelenmiştir.
Çalışma sonucunda, öğrencilerin duygusal zekâ düzeylerinin orta düzeyde olduğu
belirlenmiştir. Öğrencilerin duygusal zekâ özelliklerinin cinsiyet, yaş ve okul türüne göre
anlamlı bir fark oluşturmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç, kişisel bazı özelliklerin ortaöğretim
düzeyindeki öğrencilerin duygusal zeka düzeylerinde manidar düzeyde farklılığa neden
olmadığını göstermektedir. Bu durum kişisel değişkenler birinci düzeyde dikkate alınmadan
duygusal zeka özellikleri konusunda yapılacak çalışmalara yön verilmesi gerektiği şeklinde
yorumlanabilir. Alan yazında yapılan çalışmalarda, demografik bazı özelliklerin duygusal
zekada farklılığa yol açtığını gösteren veya çalışma bulgularına benzer sonuçların elde
edildiği sonuçlar elde edilmiştir.
Yapılan çalışmalarda duygusal zekaya ilişkin cinsiyet farklılıklarının varlığı ile ilgili farklı
sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmaların bazılarında kadınların duygusal zekada erkeklerden
daha yüksek puan aldığını görülmektedir (Day ve Carroll; Joseph ve Newman, 2010).
Kadınların daha fazla duygusal bilgiye, daha iyi duygusal farkındalığa ve daha fazla
kişilerarası yetkinliğe sahip olduğu bulunmuştur (Ciarrochi vd., 2005). Bununla birlikte, bazı
çalışmalarda ise duygusal zekaya ilişkin cinsiyet farklılığı bulmamıştır veya daha yakın tarihli
çalışmalar yaş gibi diğer değişkenlerin duygusal zekâ düzeyine etkisi olabileceği için cinsiyet
farklılıkları konusunda dikkatli olunmasını önermiştir. Ergenlere yönelik yapmış olduğu
çalışmasında duygusal zekâ özelliklerinde cinsiyete ilişkin hiçbir farklılık bulamamışlardır
(Fernández-Berrocal vd., 2012). Her çalışmada ölçülen duygusal zekâ değişkenleri, kullanılan
araçlar ve katılımcıların yaşları bu tutarsızlıkları açıklayabilir.
Bilişsel gelişim ve sosyal deneyim ne kadar yüksekse, duygusal zekanın gelişimi o kadar
yüksek olur. Mayer, Salovey ve Caruso (2000) duygusal zekanın yaş ve deneyimle, hatta
yetişkinlikte bile arttığını ve yetişkinlerde ergenlere göre daha yüksek puanlar bulduğunu
iddia etmiştir. Bununla birlikte ilgili çalışma ile benzer şekilde Harrod ve Scheer (2005)
çalışmalarında duygusal zekâ puanları ile yaş arasında anlamlı bir ilişki bulunamamışlardır.
Çalışmanın bulgusuna benzer şekilde Şahin (2018) çalışmasında ergenlerin okul türü ile
duygusal zekâ düzeyleri arasında, stres yönetimi alt faktöründe manidar bir farklılık olduğunu
saptamıştır etmiştir. Ancak Jaeger’ın (2003) çalışmasında duygusal zekâ ile akademik
performans arasında belirgin bir bağ olduğu vurgulanmıştır. Yaş ve okul türüne ilişkin
çalışmalardan elde edilen farklı sonuçların duygusal zekayı etkileyen diğer değişkenler ve
çalışmalardaki katılımcı sayısı ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür.
Alan yazında ortaya konan ve bu çalışmadan elde edilen bulgular, duygusal zekanın
demografik faktörlerle ilgili olarak daha fazla incelenmesinin, ergenlerin duygusal, sosyal ve
psikolojik gelişimini yordamada yararlı olabileceğini göstermektedir. Ergenlerin sosyalduygusal gelişimlerini destekleyici rehberlik etkinlikleri, ailelerin konuyla ilgili
bilgilendirilmelerin yönelik çalışmalar yapılabilir. Bir bireyin demografik özelliklerini
duygulara ve yaşam başarısına bağlamanın potansiyel olasılıkları, sosyal bilim araştırmaları
için önemlidir. Öğrencilerin duygusal zekalarının belirlenmesinde farklı değişkenler ele
alınarak değerlendirmeler yapılabilir. Bunun dışında, farklı yaş grubundan bireylerin duygusal
zeka düzeylerini etkileyen faktörler, duygusal zekanın ilişkili olabileceği değişkenler
açısından incelenebilir. İlk, orta ve lise düzeyindeki öğrenciler ile yetişkinlikte duygusal
zekanın karşılaştırmalı olarak incelendiği çalışmalar yapılabilir. Ayrıca yapılacak eğitsel ve
deneysel çalışmalarla duygusal zekayı etkileyen faktörler incelenebilir.
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Özet
Bu çalışmada annelerin gebelik öncesi ve gebelik dönemi, doğum ve doğum sonrasına yönelik
inanışları, bu inanışlara göre hareket edip etmediklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma
grubunu kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile kendilerine ulaşılabilen, çalışmaya
katılmaya gönüllü 40 yaş üstü toplam 81 anne oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama
aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Form içeriğinde katılımcıların
kişisel bazı bilgileri, annelerin gebelik öncesi ve gebelik dönemi, doğum ve doğum sonrasına
yönelik inanış ve uygulamaları hakkındaki görüşlerinin sorgulandığı görüşme formu
kullanılmıştır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda annelere, gebelik, doğum ve lohusalıkla
ilgili bildikleri inanışların neler olduğu ve buna uygun davranıp davranmadıkları sorulmuştur.
Görüşmelerin yüz yüze yapıldığı çalışmada, veriler not tutularak kaydedilmiştir. Elde edilen
verilerin yazılı dökümü yapılmış ve frekans olarak gösterilerek yorumlanmıştır. Sonuç olarak;
katılımcıların gebelik öncesi ve gebelikle ilgili bildikleri inanışların çocuğun cinsiyetini (Örn.;
gebenin karnı dzse kızı, sivriyse oğlu olur) veya sağlıklı/özürlü olmasına (Örn.; gebe aşerdiği
yemeği yemezse bebek sakat olur) yönelik varsayımlarla ilgili olduğu görülmüştür. Doğum ve
doğum sonrasıyla ilgili bildikleri inanışların daha çok lohusa anne ve yeni doğan bebeğin
korunmasına yönelik (Örn.; dışarı çıkarılmaz, yalnız bırakılmaz) önlemleri kapsadığı
görülmüştür. Gebelik öncesi ve gebelikle ilgili bildikleri inanışlara uygun davranan anne
sayısı azken, doğum ve doğum sonrasına ilişkin bildikleri inanışları uygulayanların sayısının
oldukça yüksek olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gebelik, doğum, lohusalık, geleneksel inanışlar, geleneksel uygulamalar
MOTHERS' BELIEVEMENTS AND PRACTICES REGARDING PREGNANCY,
BIRTH AND POSTPARTUM PERIODS
Abstract
In this study, it was aimed to determine the beliefs of mothers about pre-pregnancy and
pregnancy period, birth and postpartum, and whether they act according to these beliefs. The
study group consisted of a total of 81 mothers over the age of 40 who could be reached
through the easily accessible sampling method and volunteered to participate in the study. A
semi-structured interview form was used as a data collection tool in the research. In the
content of the form, an interview form was used in which some personal information of the
participants, the views of the mothers about pre-pregnancy and pregnancy period, beliefs and
practices about birth and postpartum were questioned. For the purposes of the study, the
mothers were asked what their beliefs about pregnancy, birth and postpartum were and
whether they acted accordingly.
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In the study where the interviews were conducted face to face, the data were recorded by
taking notes. The data obtained were written down and interpreted as frequency. As a result; It
has been seen that the beliefs of the participants about pre-pregnancy and pregnancy are
related to the assumptions about the gender of the child (eg, if the pregnant woman has a flat
stomach, she will have a son) or to be healthy/handicapped (eg, if the pregnant does not eat
the food she craves, the baby will be disabled). It has been observed that the beliefs they know
about birth and postpartum mostly cover the precautions for the protection of the postpartum
mother and the newborn baby (eg, not taken out, not left alone). While the number of mothers
who act in accordance with the beliefs they know about pre-pregnancy and pregnancy is low,
the number of those who practice the beliefs they know about birth and postpartum is quite
high.
Keywords: Pregnancy, birth, postpartum, traditional beliefs, traditional practices
GİRİŞ
Aile, insanlığın devamını sağlayan, toplumsallaşma sürecinin ilk adımlarının atıldığı, aradaki
iletişimin belirli ölçütlere dayandığı, o zamana kadar toplumda meydana gelmiş maddi ve
manevi mirası nesilden nesle ileten biyolojik, psikolojik, toplumsal ve benzeri tarafları olan
toplumsal bir kurumdur. Bu yönü ile aile ilk insan kavimlerinden bugüne değin süregelen
köklü ve hareketli bir yapıdır. Zamanla rolü ve fonksiyonu değişse de toplumsal yapının
oluşmasına yarayan en önemli kurum ailedir. Türk toplumu için kutsal bir kurum olan aile, o
toplumun gelenek, görenek, dil, din ve diğer özelliklerinin yaşandığı en küçük temel öğesidir
(Yapıcı 2010).
Aile içi roller kültürel ve çevresel faktörlerin etkisiyle gelişip değişebilmektedir. Kültürün
etkisiyle birçok ailede geleneksel inanış ve uygulamaların gerçekleştirildiği görülmektedir.
Geleneksel uygulamaların özünde, inançlar ve köklü bilgiler yatmaktadır. Bu uygulamalar,
kuramsal bir niteliği olmasından çok deneme-yanılma yoluyla şekillendirilmiştir. Diğer
taraftan yeni nesil anne ve anne adayları, geleneksel inanış ve uygulamaları tam anlamıyla ve
aslına uygun olarak yaşatmamaktadır (Işık, Akçınar ve Kadıoğlu 2010). Yine de toplumun en
küçük yapı taşı olan ailenin kültürel faktörlerden etkilenmesi söz konusu olduğundan
geleneksel inanış ve uygulamaların kısmen sürdürülmesi beklenebilir.
Gebelik öncesinde ve sonrasındaki inanışlar ve uygulamalar kadının gebe kalmaya karar
vermesinden itibaren başlar ve bu sürece ailesiyle birlikte etrafındaki yakınları da dahil olur.
Kültürel inanç gereği, hamile kadının hamileliğinin başından itibaren doğuma kadar var olan
birçok inanış ve uygulamalara bağlı kalması gerekir (Yalçın, 2011). Bu inanç ve uygulamalar,
annenin bebek sahibi olmak istemesi sürecinden başlayıp hamilelikte yedikleri, içtikleri,
baktıkları ve yaptıkları gibi unsurları içine alarak devam eder. Örneğin; Anadolu’nun birçok
bölgesinde yeni evlenenlerden bir an önce çocuk sahibi olmaları istenir. Gelinin hemen
hamile kalması için, damat evine gelinliğiyle girdiği anda, gelinin kucağına küçük bir çocuk
verilir. Bu şekilde geline “çocuk istiyoruz” mesajı verilir (Yalçın ve Koçak 2013). Bir başka
inanış da kadının eşinin pantolonundan geçtiğinde hamile kalacağıdır. Pantolonun bacak arası
sökülür, kadın üç kez pantolonun sökülen yerinden geçer. Yine bu uygulamayla kadının
hamile kalacağına inanılır. Son olarak da bebek kırklamasından sonra bebeği ilk kucağına
alanın çocuk sahibi olacağı inancı vardır (Selçuk, 2004). Kadının hamile olduğu
öğrenildiğinde yeni bir süreç başlar. Anne hayatında yeni yer, sorumluluk ve roller edinir. Bu
sebeple hamilelik süreci sadece fiziksel bir değişim dönemi değil aynı zamanda psikolojik bir
süreçtir. Bir bebeğin dünyaya gelmesiyle aileye yeni bir birey katılır ve aile soyunu devam
ettirmiş olur. Ülkemizde birçok bölgede, yeni bir bebeğin dünyaya gelmesiyle çocuk
yetiştirme ve bakımında çeşitli örf, gelenek ve inanışlar ortaya çıkar (Teke 2005).
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Örneğin; hamilelikte bebek çok kıpırdarsa erkek, annenin göbek çizgisinin koyulaşması da
yine erkek bebek olacağına işarettir (Erbil ve Sağlam 2006). Benzer şekilde bebek doğduktan
sonra da bazı uygulamaları olduğu görülmektedir.
Doğum sonu dönem; doğum eylemi tamamlandıktan, bebek, plasenta ve membranlar
doğduktan sonra başlayan, gebelik dönemi boyunca hamile kadının vücudunda meydana
gelen değişikliklerin hemen hemen gebelik öncesi durumuna döndüğü 40 günlük bir dönemi
kapsamaktadır (Sivri ve Karataş 2014). Türk toplumunda da doğum ve doğum sonu dönemde
çok fazla geleneksel uygulama yapılmaktadır. Bu dönemlerde yapılan ve özellikle sağlık
açısından zararlı olan geleneksel uygulamalar bebeğin iyileşme sürecini uzatabilmekte, etkin
tedavi almasını engellemekte; sakatlık, hastalık ve hatta ölümle sonuçlanabilmektedir. Doğum
ve doğum sonu dönemlerde bireylerin geleneksel inanç ve uygulamalarının bilinmesi, bu
dönemlerde ailelere sunulacak sağlık hizmetlerinde önceliklerin belirlenmesi için yol gösterici
olacaktır (Eğri ve Gölbaşı 2007). Aile yaşantısında aile büyükleri ve nispeten yaşı daha büyük
olan bireylerin etkili olması beklenir. Bu nedenle bu farklı şehirlerden 40 yaş üstü annelerin
gebelik öncesi ve gebelik dönemi, doğum ve doğum sonrasına yönelik bildikleri inanış ve
uygulamalar ve bunları gerçekleştirip gerçekleştirmeme durumlarını belirlemek
amaçlanmıştır. Çalışmada şu sorulara cevap aranmıştır:

Anneler gebelik öncesi ve gebelik dönemiyle ilgili hangi geleneksel inanışları
bilmektedirler?

Anneler doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili hangi geleneksel inanışları
bilmektedirler?

Annelerin bildikleri bu inanışlara uyma düzeyleri nasıldır?
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu araştırma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde yürütülmüştür. Nitel araştırmalarda veri
toplamak için gözlemler, sözel ifadeler, görüşmeler, kayıtlar, fotoğraflar, resimler, video ve
ses kayıtları, hatıra defteri gibi birçok kaynak kullanılır (Nahcivan, 2014). Bu araştırmada yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır.
Çalışma Grubu
Çalışma grubunu 2019 yılı Ocak-Mart ayları arasında, kolay örnekleme yöntemi ile
kendilerine ulaşılabilen, çalışmaya katılmaya gönüllü Ordu (n=20), İstanbul(n=20),
Kastamonu(n=15) ve Karabük(n=26) illerinde yaşayan 40 yaş üstü toplam 81 anne
oluşturmaktadır. Çalışma grubunun %37,1’i iki çocuk, %28,4’ü üç çocuk, %27,2’si dört
çocuk ve %7,4’ü beş çocuk sahibidir; %69,1’i ilkokul mezunu, %16’sının lise mezunu,
%14,8’inin ortaokul mezunudur; %79’u çalışmamakta, %13,5’i işçi, %7,4’ü ise diğer
mesleklerde çalışmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Form içeriğinde katılımcıların geçmişten günümüze kadınların gebelik öncesi ve gebelik
dönemi, doğum ve doğum sonrasına yönelik inanış ve davranışları hakkındaki görüşlerini
belirlemeye yönelik sorular yer almıştır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda hazırlanan
sorular yanında, katılımcıların kişisel bilgilerine yönelik sorular da yer almıştır. Annelerin
yaşı, çocuk sayısı, öğrenim durumu ve meslekleri ile çalışmanın amaçları doğrultusunda
annelere, gebelik, doğum ve lohusalıkla ilgili bildikleri inanışların neler olduğu ve buna
uygun davranıp davranmadıkları sorulmuştur.
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Verilerin Toplanması ve Analizi
Görüşmelerin yüz yüze yapıldığı çalışmada, veriler not tutularak kaydedilmiştir. Elde edilen
verilerin yazılı dökümü yapılmış ve frekans olarak gösterilerek yorumlanmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde çalışmanın alt problemleri doğrultusunda, annelerin gebelik öncesi ve gebelik
dönemi ile doğum ve doğum sonrasına yönelik inanışlarının neler olduğu görüşme
kayıtlarından elde edilen bilgilere göre verilmiştir. Görüşmelere ilişkin bilgilerin ardından,
bilinen bu inanışlara uygun davranıp davranmadıkları soruna yönelik frekans dağılımları tablo
halinde sunulmuştur.
Annelerin Gebelik Öncesi ve Gebelik Dönemiyle İlgili Geleneksel İnanışları ve
Uygulamaları
Katılımcı annelerin gebelik öncesi ve gebelikle ilgili inanışları aşağıda listelenmiş ve
katılımcıların bu inanışı ne kadar bildiği yüzde olarak sunulmuştur. Buna göre katılımcıların,
gebelik öncesi ve gebelik dönemi inanışlarla ilgili bilgileri şu şekildedir:

Gebenin oturacağı yere makas ya da bıçak gizlenir gebe makasa oturursa kızı, bıçağa
oturursa erkek evladı olur (%24,6)

Gebe kadının karaciğeri/eti doğraması/yemesi sonucunda elini yüzüne sürerse bebekte
leke oluşur (%19,7)

Gebe, aşerdiği yemeği yemezse bebeğin vücudunda leke oluşur/sakat olur (%16)

Gebenin karnı düzse kızı, sivriyse erkek çocuğu olur (%14,8)

Gebe gül koklarsa ya da koynuna gül atarsa bebekte gül izi oluşur (%13,5)

Gebe aşerme döneminde ekşi yerse kızı, tatlı yerse oğlu olur (%13,5)

Gebe ayva yerse bebeği güzel ve gamzeli olur (%9,8)

Gebe ölü insan ya da hayvanlara bakarsa bebek onlara benzer, benzi sararır (%7,4)

Gebe şeftali ya da ayva yerse bebek tüylü olur (%6,2)

Gebe türbeye gidemez, giderse bebekte leke oluşur (%6,2)

Gebe ağır eşya kaldırırsa bebeği sakat kalır (%5)

Bebek kızsa annesinin güzelliğini alır, bu yüzden gebe çirkinleşir (%5)

Gebe saçını kestirirse bebeğin ömrü azalır (%6,2)

İpe geçirilmiş yüzük sallanır, yüzük çok sallanırsa gebenin kızı, az sallanırsa oğlu olur
(%2,5)

Gebenin göğüs ucu siyah olursa oğlu olur (%2,5)

Gebe kiloluysa bebek de kilolu ve iyi gelişmiş olur (%2,5)

Bebek anne karnındayken ilk hareketinde gebe kime bakarsa çocuğu ona benzer
(%2,5)

Gebeliğin beşinci aydan sonra gebenin bulantı sebebi, bebeğin saçlanmasıdır (%2,5)

Gebe izinsiz başkasının yiyeceğini yerse bebekte leke oluşur (%2,5)

Küçükken taşa oturanın çocuğu olmaz (%2,5)

Gebe en çok kime bakarsa bebeği ona benzer (%2,5)
Görüldüğü gibi katılımcıların gebelik öncesi ve gebelikle ilgili bildikleri inanışlar daha çok
çocuğun cinsiyetini (Örn.; gebenin karnı dzse kızı, sivriyse oğlu olur) veya sağlıklı/özürlü
olmasına (Örn.; gebe aşerdiği yemeği yemezse bebek sakat olur) yönelik varsayımlarla
ilgilidir.
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Çalışma grubunun, gebelik öncesi ve gebelikle ilgili bilinen inanış ve uygulamaları ne derece
gerçekleştirdiklerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Annelerin Gebelik Öncesi ve Gebelik Dönemi İnanış ve Uygulamaları
Gerçekleştirme Durumlarının Dağılımı
Gebelikle ilgili inanış ve uygulamaları gerçekleştirme durumu
Evet
Hayır
Bazen

N
32
41
8

Tablo 1’e göre çalışma grubunu oluşturan annelerin 32’si gebelik öncesi ve gebelik dönemine
ilişkin bildikleri inanış ve uygulamalara uygun davrandıklarını, 41’i bu inanışları bildiği halde
ona göre davranmadığını, 8’i ise bazen bildikleri bu inanışlara uygun davrandıklarını ifade
etmişlerdir. Çalışma grubunun çoğunluğu gebelik öncesi ve gebelik dönemiyle ilgili
bildiklerini uygulamaya koymadıklarını belirtirken bildikleri inanışlara uygun davranma
oranının daha düşük olduğu söylenebilir.
Annelerin Doğum ve Doğum Sonrasıyla İlgili Geleneksel İnanışları ve Uygulamaları
Katılımcı annelerin doğum ve doğum sonrasıyla ilgili inanışları aşağıda listelenmiş ve
katılımcıların bu inanışı ne kadar bildiği yüzde olarak sunulmuştur. Buna göre katılımcıların,
doğum ve doğum sonrası inanışlarla ilgili bilgileri şu şekildedir:

Kırk günlük anne ve bebek dışarı çıkarılmaz (%36,4)

Bebek ve lohusa yalnız bırakılmaz (%31,2)

Lohusa ve bebeğin başına Kur’an-ı Kerim konur (%11,7)

Bebeğin göbek kordonu düşünce çeşitli yerlere gömülür (%9,1)

Özel gününde olan kadın yeni doğmuş bebeğe bakmaz, bakarsa bebeğin yüzünde leke
oluşur (%9,1)

Anneye süt artırıcı besinler verilir (%7,8)

Kırklı anne ve bebek yalnız yatmaz (%6,5)

Doğumda oluşan lekeleri, anne lohusayken ter ve saçıyla silerse kaybolur (%6,5)

Çocuğun çamaşırları ikindiden sonra dışarıda bırakılmaz (%5,2)

Kırkı çıkmayan çocuğun ve kadının yanına babanın eşyası ya da makas konur (%5,2)

Yeni doğan bebek kundaklanır (%5,2)

Kırk uçurmaya çeşitli yerlere gidilir (%5,2)

Akşamları lohusanın yanına süpürge konur (%5,2)

Lohusa kadına hastalık gelmesin, al basmasın diye kırmızı kurdele takılır (%5,2)

Bebek tuzlanır (%3,9)

Bebeğin tırnakları kırkı çıktıktan sonra kesilir, önce kesilirse çocuk hırsız olur (%3,9)

Doğumdan sonra anne, karnı sarkmasın diye karnını çarşaf, korseyle sarar inanışını
(%2,6)

Bebeğin kırkı çıkana kadar, cenazeden gelirlerse evdekiler ve bebek ayağa kaldırılır
(%2,6)

Kırkı çıkarken bebek ve anneye banyo yaptırılır (%2,6)

Lohusanın mezarı, kırk gün açık kalır (ölme ihtimali vardır) (%2,6)

Bebek tuzlu su ile yıkanır (%2,6)

Yeni doğan olan evden kırk gün dışarıya bir şey verilmez (%2,6)
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Bebeğin ve lohusa kadının yanına alkarısı zarar vermesin diye sarımsak, soğan konur
(%2,6)

Lohusa soğuk su içmez, soğuk yemek yemez (%2,6)

Lohusan yattığı odada ışık söndürülmezse lohusa kötü rüya görür (%2,6)

Kötü şeylerden korunmak için anne, yastığının altına bıçak veya iğne koyar (%2,6)

Kırk basar diye lohusalar bir araya gelmez (%2,6)

Lurma yiyince doğum kolaylaşır (%2,6)

Bbir evde iki gebe doğum yapar, biri kız diğeri erkekse bebekler kırk gün yan yana
getirilmez (%2,6)

Doğum sonrası al basmasın, nazar değmesin diye lohusa kırmızı yemeni takar (%2,6)

Çocuk sarılık olmasın diye sarı giydirilir (%2,6)
Görüldüğü gibi katılımcıların doğum ve doğum sonrasıyla ilgili bildikleri inanışlar daha çok
lohusa anne ve yeni doğan bebeğin korunmasına yönelik (Örn.; dışarı çıkarılmaz, yalnız
bırakılmaz) önlemleri kapsamaktadır.
Çalışma grubunun, doğum ve doğum sonrasıyla ilgili bilinen inanış ve uygulamaları ne derece
gerçekleştirdiklerine ilişkin bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Annelerin Doğum ve Doğum Sonrası İnanış ve Uygulamaları Gerçekleştirme
Durumlarının Dağılımı
Doğumla ilgili inanış ve uygulamaları gerçekleştirme durumu
N
Evet
57
Hayır
14
Bazen
10
Tablo 2’ye göre çalışma grubunu oluşturan annelerin 57’si doğum ve doğum sonrasına ilişkin
bildikleri inanış ve uygulamaları uyguladıklarını, 14’ü uygulamadıklarını, 10’u ise bazen
uyguladıklarını ifade etmiştir. Çalışma grubunun çoğunluğunun doğum ve doğum sonrası
lohusalık dönemiyle ilgili bildiklerini uygulamaya koyduklarını belirtirken bildikleri
inanışlara uygun davranmama oranı daha düşüktür.
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Annelerin gebelik öncesi ve gebelik dönemi, doğum ve doğum sonrasına yönelik bildikleri
inanış ve uygulamalar ve bunları gerçekleştirip gerçekleştirmeme durumlarını belirlemek
amacıyla yapılan bu çalışmada elde edilen bulgular ilgili literatür doğrultusunda tartışılmıştır.
Araştırmada gebelik öncesi ve gebelik dönemi ile ilgili inanış ve uygulamalarına yönelik
katılımcıların %24,6’sının gebenin oturacağı yere makas ya da bıçak gizlenmesi sonucu gebe
makasa oturursa kızı, bıçağın üstüne oturursa erkek evladı olacağı inanışını; %19,7’sinin
gebenin karaciğeri/eti doğraması/yemesi sonucu elini yüzüne sürerse bebekte leke oluşacağı
inanışını; %16’sının gebe aşerdiği yemeği yemezse bebeğin vücudunda leke olacağı/sakat
olacağı inanışını; %13 ’ünün gebenin aşerme döneminde ekşi yerse kızının, tatlı yerse
oğlunun olacağı inanışını; %7,4’ünün gebe ölü insan ya da hayvanlara bakarsa bebek onlara
benzer, benzi sararır inanışını bildikleri belirlenmiştir. Bu inanışların daha çok çocuğun
cinsiyetini veya sağlıklı/özürlü olmasına yönelik varsayımlarla ilgili olduğu görülmüştür.
Günümüzde Anadolu’da bebeğin cinsiyetini belirlemek adına yapılan birçok inanış ve
uygulama bilinmektedir. Işık, Akçınar, Kadıoğlu (2010) araştırmasında çalışma grubunda yer
alan kişilerin %53,40’ının bebeğin cinsiyetini belirlemekle ilgili inanış ve uygulamalardan söz
ettiğini saptamıştır.
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Erbil ve Sağlam (2010) yaptıkları araştırmada katılımcıların %16,9’unun “makas-bıçak
yöntemi” ni bildiklerini, %23’ünün de gebelikte bebeğin cinsiyetinin belirlenmesi ve tahmini
için geleneksel yöntem olarak “makas-bıçak yöntemi” ni kullandıklarını saptayarak ilgili
çalışmanın bulgusuna benzer bir sonuç elde etmiştir. Yalçın (2011) Karaman ili örneğinde
katılımcıların %81,5’inin gebenin ciğer yiyip elini yıkamadan kendi yanağına koyarsa,
çocuğun da aynı bölgesinde leke, ben ya da iz olacağına inandığını ortaya koymuştur. Şahin,
Ongan, İnanç, Başer ve Mucuk (2009) yaptıkları araştırmada kadınların %24,2 ünün aşerilen
besini tüketmediği zaman fiziksel veya psikolojik sorun yaşadığını ifade ettiğini belirlemiştir.
Gebelik döneminde en büyük merak konusu olan cinsiyet olgusu merakın büyüklüğüyle
beraber birçok inanış ve uygulamayı da beraberinde getirmiştir. Bu durum ise bahsi geçen
inanışın yaygın olarak araştırılmasına yol açmıştır. Bu bağlamda Erbil ve Sağlam (2010)
yaptıkları araştırmada gebelikte tercih edilen cinsiyeti belirlemeye yönelik olarak, kadınların
%27,7’sinin “bebeğin cinsiyetinin erkek olması isteniyorsa tatlı yenmesi, kız olması
isteniyorsa ekşi yenmesi” uygulamasını işittiklerini belirlemişlerdir. Şahin, Ongan, İnanç,
Başer ve Mucuk (2009) yaptıkları çalışmada katılımcıların %16,8’inin gebelikte beslenmenin
bebeğin cinsiyetini etkilediğine inandıklarını, erkek çocuk doğurmak için tatlı besinleri tercih
edenlerin %68,9, kız çocuk doğurmak için ise ekşi besinleri tercih edenlerin %75,4 oranında
olduğunu saptamıştır. Ayrıca aynı araştırmada gebe kadınların ekşi elma, erik gibi meyvelere
karşı aşermesi durumunda doğacak çocuğun kız olacağına; aynı şekilde tatlı veya tatlı
meyvelere karşı aşermesi durumunda ise çocuğun erkek olacağına inanıldığı belirlenmiştir.
Bu inancın ifadesini “ye ekşiyi doğur Ayşe’yi, ye tatlıyı, doğur atlıyı” sözünde bulmak
mümkündür. Koyun ve ark. (2010) araştırmalarında katılımcıların %32, 4’ünün gebenin güzel
kimseye bakması gerektiğini belirlemiştir. Tüm çalışmalardan elde edilen bulgular ilgili
çalışmadan elde edilen sonuçları destekler niteliktedir. Çalışmada katılımcıların çoğunun
(n=41) gebelik öncesi ve gebelik dönemi inanış ve uygulamalara inanmadıklarını ve buna
bağlı olarak da bu inanış ve uygulamaları uygulamadıkları belirlenmiştir. Bu durumun
toplumun bilinçlenmesi, dünyada başlayan teknolojik gelişmelerin ve bilimsel buluşların
ülkemizi de etkilemesi vb. durumların ebeveynlerin geleneksellikten uzak çocuk yetiştirme
tutum ve davranışlarını benimsemelerinden kaynaklandığı söylenebilir. Geleneksel inanış ve
uygulamaları gerçekleştirenlerin de merak, eğlence, umut vb. sebeplerle uyguladıkları
söylenebilir.
Araştırmada doğum ve doğum sonrası dönem ile ilgili inanış ve uygulamalarına yönelik
katılımcıların %36,4’ünün lohusayı al basmaması için kırkı çıkmayan anne ve bebeğin dışarı
çıkarılmaması gerektiği; %7,8’inin anneye süt artırıcı besinler verilmesi, %2,6’sının lohusaya
soğuk su içirilmeyip, soğuk yemek yedirilmemesi gerektiği; %5,2’sinin kırk uçurma, çıkarma
için türbe, yakın akraba gibi çeşitli yerlere gidilmesi gerektiği inanışını bildikleri saptanmıştır.
Doğum ve doğum sonrasıyla ilgili bildikleri inanışların daha çok lohusa anne ve yeni doğan
bebeğin korunmasına yönelik önlemleri kapsadığı dikkat çekmektedir.
Al basması inancının toplumumuzda oldukça yaygın olduğu söylenebilir. Toplumdaki bu
uygulamada lohusa kadınlara görünüp onları korkutan, hasta eden ve ölmelerine sebep olan
kötü kadın veya Cin’in; lohusalara ve yeni doğanlara da zarar verdiğine inanılmakta olduğu
görülmektedir. Yalçın (2011) ve Işık ve ark. (2010) yaptıkları çalışmalarda katılımcıların “al
basması” inanışını bildikleri ve benimsedikleri sonucuna ulaşmışlardır. Koyun ve ark. (2010),
yaptığı çalışmada lohusa kadınların %39,3’ü sıcak süt, çorba vb. içtiğini, Işık ve ark. (2010)
ise annenin sütünün bol olması için pekmez içirildiği ve ciğer, tereyağlı yumurta, şekerli
besinler yedirildiği sonuçlarını elde etmişlerdir. Literatürler doğrultusunda kırklama adetleri,
tüm yurtta daha yaygın olduğu söylenebilir.
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Toplumumuzda oldukça yaygın olan kırk çıkarma uygulamasının anne ve bebeğe zarar
vermediği, anne ve bebek sağlığına nötr yönde etki ettiği, toplum içine karışmayı ve aile
bireylerinin psikolojik olarak rahatlamasını sağladığı söylenebilir. Eğri ve Gölbaşı (2007), Sis
Çelik ve ark. (2012) çalışmalarında kadınların ve bebeğin kırkını çıkardıklarını ortaya
koymuşlardır. Çalışmada katılımcıların çoğunun (n=57) doğum ve doğum sonrası dönemine
ilişkin inanış ve uygulamalara inandıkları ve uyguladıkları belirlenmiştir. Aydın Avcı (2011)
yaptığı araştırmada toplum hayatını tarih boyunca etkileyen kültürel çeşitliliğin önemli
olduğundan, yaşam biçimi ve alışkanlıkları etkilediğinden ve sıkıntılarla karşılaşıldığında bir
takım baş etme ve çözüm arayışı yolları geliştirilmesine neden olduğundan bahsetmiştir.
Bugün Türkiye modern ve gelişmiş bir ülke olmasına rağmen uygulamalarda kültüre dayalı
geleneksel yöntemlerin kullanıldığını belirtmiştir.
Sonuç olarak, toplumun en küçük yapısı olan aile kurumunun devamlılığında kültürel
faktörlerin etkisinin halen devam ettiği, bu etkinin annelerin gebelik ve doğumlu ilgili inanış
ve uygulamalarına yansıdığı söylenebilir. Anneler gebelikle ilgili bildikleri pek çok inanış
olmasına rağmen bunları uygulama konusunda istekli görünmezken doğum sonrası
uygulamaları gerçekleştirmeye daha yatkın oldukları belirlenmiştir. Bunun nedeni, gebelikle
ilgili sağlık bakım hizmetlerine yeterince ulaşma ve bilinmeyen konularda inanışların
etkisiyle yanlış bir şeye neden olmamak olabilir. Ayrıca doğum sonrasındaki uygulamaların
lohusa ve yeni doğanı çevresel bazı olumsuzluklardan korumaya yönelik inanışları kapsaması
olabilir. Bu inanışlara uygun davranıldığında kendisine veya bebeğe bir zararının olmadığını
mantıksal olarak benimseyen annelerin, inanışlara uygun davranmayı tercih etmiş
olabilecekleri düşünülebilir.
Çalışma küçük bir örneklemle yapılmıştır, daha geniş bir örneklem grubuyla çalışılarak
geleneksel uygulamaların sürdürülüp sürdürülmediği ve nedenleri araştırılabilir. Nesilden
nesile aktarılan inanış ve uygulamalar kültürel bağları güçlendirmektedir, burada önemli olan
anne veya bebek sağlığını olumsuz etkileyebilecek inanışların uygulanmasına engel
olabilmektir. Bunun için de bireylerin aile sağlığı konularında yeterli bilgiye sahip olmaları
gerekmektedir. Araştırmaların Türkiye genelini kapsayacak şekilde genişletilmesi ve bu
araştırmalardan elde edilen verilerin yapılacak olan anne sağlığı ve bebek bakımı eğitimi
programlarına ilave edilmesi önerilebilir.
KAYNAKLAR
Eğri, G. & Gölbaşı, Z. (2007). 15-49 yaş grubu evli kadınların doğum sonu dönemde
bebek bakımına yönelik geleneksel uygulamaları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(5), 313320.
Erbil, N. & Sağlam G. (2010). Gebelikte bebeğin cinsiyetini belirleme ve tahmin
etmeye ilişkin geleneksel inanç, uygulamalar ve bazı sosyo-demografik özelliklerle ilişkisi.
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,7(1).
Işık, M. T., Akçınar, M. & Kadıoğlu, S. (2010). Mersin ilinde gebelik, doğum ve
loğusalık dönemlerinde anneye ve yenidoğana yönelik geleneksel uygulamalar. Uluslararası
İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 63-84.
Koyun, Ö. G. A., Çamuroğlu, C., Korkmaz, G., Menteşe, N. & Ocak, F. (2010).
Kadınların gebelik, doğum ve yenidoğan bakımına ilişkin geleneksel inanç ve uygulamaları.
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 22(22), 57-64.
Selçuk, A. (2004). Tahtacıların doğum ile ilgili inanç ve uygulamalarına
fenomenolojik bir yaklaşım. Türklük Bilimi Araştırmaları, (16).

159

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Sis Çelik, A., Çapık, A. & Engin, R. (2012). Erzurum’da Gebelik ve Doğum Sonu
Dönemde Yapılan Geleneksel Uygulamaların Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık
Bilimleri Dergisi, 15:262-7.
Sivri, B. B. & Karataş, N. (2015). Toplumun kültürel yönü: doğum sonu dönemde
anne ve bebek bakımına yönelik yapılan geleneksel uygulamalar ve dünyadan örnekler.
Güncel Pediatri, 13(3), 183-193.
Şahin, H., Ongan, O. D., İnanç, N., Başer, M. & Mucuk, Ö. G. S. (2009). Gebelerin
inanışları: besin seçimi bebeğin cinsiyetini ve fiziksel özelliklerini etkiler mi? Sosyal Politika
Çalışmaları Dergisi, 19(19), 41-52.
Teke E. (2005). Osmaniye’de Doğumla İlgili İnanç ve Uygulamalar. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep
Yalçın H. (2011). Anne Adaylarına Verilen Eğitimin (ASBEP) Gebelik, Doğum,
Lohusalık ve Bebek Bakımına İlişkin Fonksiyonel Olmayan Uygulamalara Etkisi. Selçuk
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya
Yalçın, H. & Koçak, N. (2013). Anne Adaylarına Verilen Eğitimin Gebelik, Doğum
ve Lohusalığa İlişkin Geleneksel Uygulamalara Etkisi. Journal of Clinical Obstetrics &
Gynecology, 23(1), 1-14.
Yapıcı, Ş. (2010). Türk toplumunda aile ve eğitim ilişkisi. Turkish Studies, 5(4), 15441570.

160

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

GENETİK VE ATLETİK PERFORMANS
Damla Selin YILDIRIM
Lokman Hekim Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
ORCID: 0000-0001-6092-2849
Mesut CERİT
Lokman Hekim Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
ORCID: 0000-0001-6910-4770
Metin DALİP
Tetowa Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
ORCID: 0000-0002-7142-8931
ÖZET
Spor Bilimcileri ve ilgili disiplinlerdeki araştırmacılar, fiziksel gelişim düzeyi ve eforlara
uyum sürecinin bireylerin genetik yapısından kaynaklandığı konusunda tartışmasız bir şekilde
hemfikirdirler. Yaşam tarzı, çevresel etkileşimler ve ten renginin farklı kökenlerden (etnik
köken) gelmesi gibi nedenler de insanlar arasındaki benzersiz değişimleri ortaya çıkarmada
göz ardı edilemeyecek gerçeklerdir. İnsanlar arasında değişime neden olan DNA dizilerinde
veya zincirlerinde kodlanmış özellikler de fiziksel performansın sınırlarını belirler. Bu
nedenle, Olimpik sporcuların genetik özellikleri, diğer rakiplerinden biraz daha önde olmak
için yüksek düzeyde performans göstermelerine izin verir. Daha yüksek düzeyde fiziksel
eforun ortaya çıkma potansiyeli ile ilişkili aday genlerin sayısı oldukça yüksektir. Ancak bu
aday genler arasında doğrudan atletik başarıyı tetikleyen genlerin sayısı da oldukça sınırlıdır.
Atletik performansı etkileyen o kadar çok faktör vardır ki, bir yarışmacı diğerinden üstün
olarak kabul edilse bile, sonuç neredeyse her zaman şüphelidir. İdeal genlerin muhtemelen bir
sporcuyu mükemmelliğe ittiği açıktır, ancak bu ideal genlerin aynı zamanda optimal bir
sonucu garanti etmediği de açıktır. Fizyolojik, motor ve psikolojik özellikler üzerindeki
genetik ve çevresel etkilerin karmaşıklığı, atletik yetenekleri belirleme ve hedeflenen
başarının genetik bir profilini oluşturma kapsamını da ciddi şekilde sınırlar. Kuşkusuz, uygun
bir genetik profile sahip olan ve doğru antrenman uygulamalarıyla etkileşime giren
sporcuların daha yüksek performans seviyelerine ulaşmaları daha olasıdır. Bununla birlikte,
seçkin performansla sonuçlanan genetik ve çevresel faktörlerin olası kombinasyonlarının
muazzam ve genellikle tahmin edilemez kalması muhtemeldir.
Anahtar Kelimeler: Aday Genler, ACE, ACTN3
GENETICS AND ATHLETIC PERFORMANCE
ABSTRACT
Sports Scientists and researchers in related disciplines unquestionably agreed on the fact that
the level of physical development and process of adaptation to the exertions are due to the
genetic makeup of individuals. Reasons such as lifestyle, environmental interactions and
coming from different origins (ethnicity) by skin color are also facts that cannot be ignored in
revealing the unique changes between people. The features encoded in DNA sequences or
chains that cause changes between humans also determine the limits of physical performance.
Therefore, the genetic characteristics of the Olympic athletes allow them to perform at a high
level, more precisely to be slightly ahead of other competitors.
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The number of candidate genes associated with the potential for higher levels of physical
exertion to occur is quite high. However, the number of genes that directly trigger athletic
success among these candidate genes is also very limited. There are so many factors that
affect athletic performance that even if one competitor is considered superior to another, the
result is almost always doubtful. It is clear that ideal genes probably push an athlete to
greatness, but that these ideal genes also do not guarantee an optimal result. The complexity
of genetic and environmental influences on the physiological, motor and psychological
characteristics also severely limits the scope of determining athletic abilities and generating a
genetic profile of targeted success. Undoubtedly, athletes with a favorable genetic profile who
interact with correct training practices are more likely to achieve higher performance levels.
However, it is likely that the possible combinations of genetic and environmental factors that
result in elite performance will remain enormous and often unpredictable.
Keywords: Candidate Genes, ACE, ACTN3
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ABDULLA ORİPOV ŞİİRLERİNDE MUHTEVA
Arş. Gör. Tuğba YILMAZ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları Bölümü
ORCID: 0000-0002-2715-1461 ID: 10749
ÖZET
Şiir; sahip olduğu sanatsal ve estetik gücü dolayısıyla dilin var olan imkânlarının en iyi
şekilde kullanılabildiği müstesna bir alandır. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlık,
vatan, millet, bayrak gibi kutsal kavramlar etrafında yeniden şekillenen Özbek Edebiyatı,
diğer edebî türlerde olduğu üzere şiir türünde de bu aslî temalar çerçevesinde işlenmiştir.
1941-2016 yılları arasında yaşayan Özbek Edebiyatı önde gelen şairlerinden Abdulla Oripov
Sovyet ve bağımsızlık dönemindeki yazdığı eserleriyle tanınmaktadır. A. Oripov, gerek şiir
dünyası gerekse üslûp özellikleri bakımından Türk Edebiyatı içinde önemli yere sahip olan
Özbek Edebiyatı’nın seçkin bir şahsiyetidir.
Abdulla Oripov’un şiir türündeki yapıtları dikkate alınarak bağımsızlıktan sonraki dönemde
işlenen konular muhteva açısından ele alınacaktır. Bunun yanı sıra şairin eserlerindeki söz
sanatlarının semantik ilişkiler esasında irdelenmesi ve ortak kültür mirasına katkı sağlanması
hedeflenmektedir. Oripov’un eserlerine ilişkin yapılacak olan incelemede, tüm kavram ve
motiflerin oluşturduğu muhteva tematik bakımdan değerlendirilecektir. Bu doğrultuda O’nun
şiirlerinde; “millet” teması, “dil” teması, “bağımsızlık” teması, “adalet” teması, “evrensellik”
teması olmak üzere bulgular ve yorumlar beş başlıkta ele alınacaktır.
Bu çalışmada, Oripov’un şahsında Özbek Türkçesinin şiirsel gücü, sözcüklere yüklenen
anlam zenginliği ortaya konulacaktır. Abdulla Oripov örneğinde; Özbek şiirinin sanatsal
estetiğine tanıklık edilecek, devrin yaşanmışlıkları şairin satır aralarından tespit edilip
toplumsal iletileri daha anlaşılır kılınacaktır. Şairin özenle seçip kullandığı kelime kadrosuyla
inşa edilen farklı anlamlara ve bilinçli bir tercihle ifade edilen sözcüksel sapmalara dikkat
çekilecektir. Abdulla Oripov’un şiirleri yukarıda belirtilen bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde
incelenecek, sanatsal değer taşıyan unsurlar saptanmaya çalışılacaktır. Şairin şiir dünyasındaki
tasavvurları ve imgelerle işaret ettiği hakikatler ancak semantik bulguların ve katmanlı anlam
ilişkilerinin açığa çıkarılıp yorumlanmasıyla öz ifadesini bulabilir.
Anahtar Kelimeler: Abdulla Oripov, şiir, muhteva
THE CONTENT IN ABDULLA ORIPOV'S POEMS
Abstract
Poetry; due to its artistic and aesthetic power, it is an exceptional area where the existing
possibilities of language can be used in the best way. After the collapse of the Soviet Union,
Uzbek Literature, which was reshaped around sacred concepts such as independence,
homeland, nation, and flag, was processed within the framework of these essential themes in
the genre of poetry, as in other literary genres.
Abdulla Oripov, one of the leading poets of Uzbek Literature, who lived between 1941 and
2016, is known for his works written during the Soviet and independence periods. A. Oripov
is a distinguished personality of Uzbek Literature, which has an important place in Turkish
Literature in terms of both the world of poetry and its stylistic features.
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Considering Oripov's poetic works, the topics covered in the post-independence period will be
discussed in terms of content. In addition, it is aimed to examine the rhetoric in the poet's
works on the basis of semantic relations and to contribute to the common cultural heritage.
In the examination to be made on the works of Abdulla Oripov, the content of all concepts
and motifs will be evaluated thematically. In this direction, in Oripov’s poems; findings and
interpretations will be discussed under five headings: the “nation” theme, the “language”
theme, the “independence” theme, the “justice” theme, and the “universality” theme.
In this study, the poetic power of Uzbek Turkish and the richness of meaning attributed to
words will be revealed in the person of Oripov. In the example of Abdulla Oripov; the power
and artistic aesthetics of Uzbek poetry will be witnessed, the experiences of the period will be
determined between the lines of the poet and his social messages will be made more
understandable. Attention will be drawn to the different meanings constructed by the poet’s
carefully chosen vocabulary and the lexical deviations expressed with a conscious choice.
Abdulla Oripov’s poems will be examined within the framework of the above-mentioned
scientific approaches, and elements with artistic value will be tried to be determined. The
poet’s visions in the world of poetry and the truths he points out with images can only find
their own expression by revealing and interpreting semantic findings and layered meaning
relations.
Keywords: Abdulla Oripov, poetry, content.
GİRİŞ
Şiir; sanatsal ve estetik gücünden dolayı dilin mevcut imkânlarının en iyi kullanıldığı edebȋ
türdür. Şiir (şi’r) kavramı (Fr. poeme, İng. poem), dilimize Arapçadan ödünçlenmiş ve
Türkçeleşmiş bir kelimedir. Manası, “anlama, fehm, idrak; sezme, sezgi yoluyla bilme” olan
şiirin kavram anlamını lügatler “Edebî değeri olan nazımlı ve kafiyeli sözdür.” şeklinde
açıklar (Çetişli, 2010: 17). Türkçe Sözlük’te şiir; “Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin
uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebȋ anlatım biçimi; manzumedir (Türkçe Sözlük, 1998:
2094). Çetişli’ye göre ise, bugüne kadar pek çok araştırmacı ve şair tarafından farklı tanımları
yapılmış olsa da ana hatlarıyla şiir; seslerin, ritimlerin, uyumların kaynaşmasıyla en güçlü
duyguları, izlenimleri, coşkuları canlandırma ve etkileme sanatıdır (Çetişli, 2010: 17).
1941-2016 yılları arasında yaşayan, Özbek Edebiyatı’nın önde gelen şairlerinden olan
Abdulla Oripov; gerek şiir dünyası, gerekse üslûp özellikleri bakımından Türk Edebiyatı
içinde önemli bir yere sahiptir. Bağımsızlık Dönemi Özbek Edebiyatı’nda kâmil insan, ahlak,
toplum, bireysel konular, iyilik ve kötülük, evrensellik vb. konular gittikçe önem kazanmıştır.
Yaşadığı topluma duyarsız kalmayan, toplumdaki aksak ve bozuk yönleri sıklıkla dile getiren
şair, halkı bilinçlendirmeyi ve düzeltmeyi kendisine âdeta misyon edinmiştir.
Bağımsızlıktan sonraki dönemde hürriyet, vatan, millet, bayrak gibi kutsal kavramlar
etrafında yeniden şekillenen Özbek Edebiyatı, diğer edebî türlerde olduğu üzere şiir alanında
da bu kavramlar çerçevesinde şekillenmiştir. Abdulla Oripov’un eserlerine ilişkin incelemede,
tüm kavramların oluşturduğu muhteva tematik bakımdan ele alınacaktır. Bu doğrultuda
Oripov’un şiirlerinde; “millet” teması, “dil” teması, “bağımsızlık” teması, “adalet” teması,
“evrensellik” teması olmak üzere beş başlıkta tasnif edilecektir.
1. Millet Teması
Abdulla Oripov; vatan, millet, hürriyet, bayrak, dil ve din gibi kutsal kavramları yapıtlarında
işlemeyi misyon edinmiş vatanperver bir şairdir. Oripov’un eserlerinde en çok işlediği
temalardan birisi millettir. Özbekistan ve Özbekler O’nun şiirlerinin sıklıkla ana konusunu
oluşturmaktadır.
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“Inson Qalbi” (İnsan Kalbi) adlı şiirinde şair; vatan, millet, dil, ecdat gururu, ana gibi bütün
kutsal değerleri taşıyabilecek kadar insan gönlünün yüce olduğunu dile getirirken kimsenin
hafife almaması gerektiğini vurgular.
“Inson qalbi bilan hazillashmang siz.
Unda millat yashar, unda til yashar.
Unda ajdod faxri yashaydi so‘zsiz,
Unda istiqomat qiladi bashar.
Inson qalbi bilan hazillashmang Siz,
Unda ona yashar, yashaydi Vatan.
Uni jo‘n narsa deb o‘ylamang hargiz,
Hayhot! Qo‘zg‘almasin bu Qalb daf’atan!..” (Oripov, 2000: 298).
“Qarg‘ish” (Beddua) adlı şiirinde şair; Özbek halkının kadim tarihindeki şanlı ecdadına
yetişeceğini ifade etmektedir.
“Ossalar - daqiqa umringga yakun,
Otsalar - daqiqa umringga yakun.
El-yurt qarg‘ishidan asrasin Xudo,
Avlod-ajdodingga yetgay u butun.” (Oripov, 2010: 70).
Bu şiirinde Abdulla Oripov, vatan ve milletin bedduasını almaktan Hüda’nın esirgemesini
dilemektedir.
2. Dil Teması:
Abdulla Oripov’un eserlerinde en çok işlediği konulardan biri ise dil temasıdır. Ana diline
oldukça önem veren ve Özbekistan’ın millȋ marşının yazarı olan şair, şiirlerini oldukça sade
bir dille yazmıştır.
“Tolibga” (Talibe) adlı şiirinde A. Oripov; her açıdan kendisini yetiştirmiş, kâmil bir insan
olmanın ve dil bilmenin önemine dikkat çekmektedir.
“Komil bo‘l har jihat, tomoning bilan,
Tariqat, ma’rifat, zaboning bilan.
Til bilgan el bilur, jahon seniki,
Til bilu sirlashgin zamoning bilan.” (Oripov, 2010: 16).
“Ona Tilimga” (Ana Dilime) adlı şiirinde şair; bülbülün ötüşünün binlerce yıldır
değişmediğini, ancak zavallı tûtînin hâlinin başkalarını taklit olduğunu anlatmaktadır:
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“Ming yillarkim, bulbul kalomi
O‘zgarmaydi, yaxlit hamisha.
Ammo sho‘rlik to‘tining holi
O‘zgalarga taqlid hamisha.
Ona tilim, sen borsan, shaksiz
Bulbul kuyin she’rga solaman.
Sen yo‘qolgan kuning, shubhasiz,
Men ham to‘ti bo‘lib qolaman...” (Oripov, 2000: 74).
İkinci dörtlükte ise şair; ana dili olduğu sürece bülbülün nağmesini şiire aktaracağını, fakat
ana dilini kaybettiği gün, kuşkusuz kendisinin de tûtînin durumuna düşeceğini
vurgulamaktadır.
3. Bağımsızlık Teması:
Bağımsızlık dönemi Özbek Edebiyatı’nın başlıca temsilcilerinden olan şair; eserlerinde
hürriyet ve bağımsızlık konularına genişçe yer verdiği görülmektedir.
“Adolat Oftobi” (Adalet Âf-Tâbı) adlı şiirinde Abdulla Oripov; dededen toruna herkesin
bağımsızlığın verdiği eşsiz saadeti sürmesi gerektiğini ve buna hakkı olduğunu belirtmektedir:
“Safga tizil, nabiram, otajonim, tur endi,
Mustaqillik nash’asin, haqqing bordir, sur endi,
Qo‘lni berib qo‘llarga, bir tan bo‘lib yur endi,
Yelkamizga oftobning tekkanligi rost bo‘lsin,
O‘zbekning o‘z niholin ekkanligi rost bo‘lsin.” (Oripov, 2001: 273).
“Ey Aziz Yurt, Hurriyat - Davron Muborakdir Senga…” (Ey Aziz Yurt, Hürriyet, Devran
Mübarektir Sana…) adlı şiirinde şair; hürriyet ve bağımsızlığın öneminden bahsetmektedir:
“Ey aziz yurt, Hurriyat - davron muborakdir senga,
O‘zbekiston - beg‘ubor osmon muborakdir senga.
Necha yuz yil sen kurashding Mustaqillik oni deb,
Sen ani topding, ulug‘ imkon muborakdir senga.
Endi hur davlat bo‘lib qo‘yding qadam; mardona bo‘l,
Boshlagan iqbol sari Sarbon muborakdir senga.” (Oripov, 2001: 302).
Bu şiirinde Abdulla Oripov; ulu yurdunun bağımsızlık uğruna yüzyıllarca savaştığını, artık
hür bir devlet olarak ikbale eriştiğini ifade etmektedir.
4. Adalet Teması
Abdulla Oripov’un adalet konusunda yazdığı şiirlerinde; toplumsal mesajlar vererek insanları
eğitmeyi, güçsüzün yanında olmayı, eşitsizlik ve haksızlığa karşı boyun eğmeyip kalemiyle
sesini duyurmayı tercih etmiştir.
“Adolat” (Adalet) adlı şiirinde şair; adalet kavramının, paradan puldan daha önemli olduğunu,
kişi zengin bir konumda bulunsa dahi haksızlığın bedelinin maddiyatla satın alınamayacağını
ve adaletin paha biçilemez olduğunu belirtmektedir.
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“Yo‘qsilga dedilar: Da’voyingdan kech,
Mana ol, siymu zar senga kafolat.
Yo‘qsil ular gapin tinglamadi hech,
Adolat, dedi u faqat, adolat!
Badavlat kimsaga berdilar savol,
Dedilar: Nima bor kuchliroq puldan?
U javob qaytardi: - Qo‘rqaman alhol,
Adolat axtargan o‘sha yo‘qsildan.” (Oripov, 2001: 263).
“Adolat Oftobi” (Adalet Âf-Tâbı) adlı şiirinde şair; yıllarca hayalini kurdukları adaletin
bedeller ödenmesi sonucunda Özbek halkında tecelli ettiğini vurgulamaktadır:
“Adolatning hayotbaxsh shamollari yeldimi,
Haq nihoyat xalqimning arzin qabul qildimi,
Necha yillar orziqib kutgan kunlar keldimi,
Yelkamizga oftobning tekkanligi rost bo‘lsin.
O‘zbekning o‘z niholin ekkanligi rost bo‘lsin.
O‘tdi qancha taloto‘p, o‘tdi qancha g‘avg‘olar,
O‘tdi qancha malomat, g‘iybatu kin, ig‘volar,
Oqartirdi sochlarni necha qora savdolar,
Yelkamizga oftobning tekkanligi rost bo‘lsin,
O‘zbekning o‘z niholin ekkanligi rost bo‘lsin.” (Oripov, 2001: 273).
Ayrıca bu şiirinde Abdulla Oripov; adaleti güneşle birlikte kullanmakta ve onun güneş gibi
vazgeçilmezliğine dikkat çekmektedir.
5. Evrensellik Teması:
Abdulla Oripov’un hayatı boyunca pek çok ülkeye gittiği ve gözlemlediği sosyal olgulara
şiirlerinde yer verdiği görülmektedir. Şiirlerini ahlaki olgunluk, erdem, fazilet gibi konular
üzerine yoğunlaştırmıştır. Tenkit amacıyla yazdığı eserlerinde, toplumların aksak ve bozuk
yönlerini eleştirdiği gibi kâmil insan olmayı vurgulamıştır. Bu amaçla yazdığı şiirlerinde
evrensellik temasının ön plana çıktığı görülmektedir.
“Tunislik Bola” (Tunuslu Çocuk) adlı şiirinde Abdulla Oripov; Tunus’tan Rim’e iş aramaya
gelen bir gencin üstüne benzin dökülüp yakılması üzerine, bu duruma kayıtsız kalamayıp
yapılan muameleyi ve insanlığın geldiği noktayı eleştirmiştir. Ülkesinin halkı Tunuslu çocuğu
yakacak bile olsa yurdunu bırakıp gitmemesi gerektiğini ona söylemektedir.
“Afsus, razolatga botdi bu ochun,
Aybni yaratganga to‘nkamoq nechun.
Senga o‘t qo‘ydilar bir ermak uchun,
Rimga nega kelding tunislik bola?
Bilaman, sen uchun parcha non qahat,
Zamin mozor bo‘lsa, Afrika lahad.
O‘t qo‘ysa, o‘t qo‘ysin o‘z eling faqat,
Rimga nega kelding tunislik bola?” (Oripov, 2001: 55).
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Şiirin devamında ise şair; ahlaki değerlerin Avrupa’da yozlaştığını ve insan hayatının değersiz
olduğunu belirtmektedir.
“Bu shundoq manzilki, do‘stni yovlaydi,
Ota o‘z farzandin avrab tovlaydi.
Bu yurtning sayyodi odam ovlaydi,
Rimga nega kelding tunislik bola?
Shundoq holga kelmish qadimiy Lotin,
Bulg‘alar sharafin, bulg‘alar zotin,
Chumolicha ko‘rmas odam hayotin,
Rimga nega kelding tunislik bola?
Ha, olov ostida butkul yer yuzi,
Tutunga to‘lmoqda odamzod ko‘zi,
Yonib ketmasaydi zaminning o‘zi,
Rimga nega kelding tunislik bola?” (Oripov, 2001: 55).
“Oqlar va Qoralar” (Aklar ve Karalar) adlı şiirinde şair; ırk ayrımcılığı yapmanın doğru
olmadığını vurgulayarak, üstünlüğün renkte değil, ahlaki zenginlikte olduğunu belirtmektedir.
“Hozir rang ajratish zamoni emas,
Har qanday ishora qalbni yaralar.
Va lekin bir-birin har zum, har nafas
Qo‘llab-qo‘ltiqlarkan zangi - qoralar.
Odamzod xolimas kindan, aldovdan,
Bilmaysan, kim-kimni goho saralar.
Oqlar g‘ijillashib turganda, g‘ovdan
Sakrab o‘tib ketar birdan qoralar.
Birodar, gapni sen ko‘rgandan so‘ra,
Demagil, she’ringda sharpa oralar.
Bir-birin yeb yotgan oqlardan ko‘ra,
Afzal-ku hamjihat o‘sha qoralar.” (Oripov, 2001: 286).
Bu şiirinde Abdulla Oripov, akların birbirleriyle savaştığı bu dünyada siyahilerin kendi
içlerinde daha uyumlu yaşadığını anlatmaktadır.
SONUÇ
Bağımsızlık Dönemi Özbek Edebiyatı’nın en önemli şairlerinden olan Abdulla Oripov; vatan,
millet, dil, din, akrabalık gibi temalarda yazdığı şiirlerinin yanı sıra toplum, bireyin iç
dünyası, adalet gibi pek çok konuda da eser vermiştir. Toplumda görülen birtakım problemleri
ve aksaklıkları dile getirmeyi kendisine misyon edinmiş bir sanatkârdır. Bu nedenle şiirleri
hem millȋ hem de evrensel değerler taşımaktadır. Sade bir dille yazdığı yapıtlarında; kâmil
insan, ahlak, erdem, fazilet gibi değerlerin önemine değinmiştir.
A. Oripov’un eserlerine ilişkin yapılan incelemede, tüm kavram ve motiflerin oluşturduğu
muhteva tematik bakımdan değerlendirilmiştir.
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Bu doğrultuda Oripov’un şiirlerinde; “millet” teması, “dil” teması, “bağımsızlık” teması,
“adalet” teması, “evrensellik” teması olmak üzere bulgular ve yorumlar beş başlıkta ele
alınmıştır.
Bu çalışmada, Abdulla Oripov’un şahsında Özbek Türkçesinin şiirsel gücü, sözcüklere
yüklenen anlam zenginliği ortaya konulmuştur. Özbek şiirinin sanatsal estetiğine tanıklık
edilmiş ve devrin yaşanmışlıkları şairin satır aralarından tespit edilip toplumsal iletileri daha
anlaşılır hâle getirilmiştir. Şairin kelime kadrosuyla inşa edilen farklı anlamlar ve sözcüksel
sapmalar gösterilmiştir. Abdulla Oripov’un şiirlerindeki sanatsal değer taşıyan unsurlar,
belirtilen bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde incelenerek tahlil edilmiştir.
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Özet
Abdulla Oripov bağımsızlık dönemi Özbek Edebiyatı’nda makale, deneme, tercüme, destan
ve şiir türünde eser veren en önemli sanatkârlarından biridir. 1960’lı yıllardan itibaren her
alanda olduğu gibi edebiyat sahasında da Sovyet baskısı azalmaya başlayınca, edebî
faaliyetler için uygun bir ortam meydana gelmiştir. Bu dönemden itibaren Abdulla Oripov’un
yazdığı pek çok eserde; hayat, insan ve toplum hakkındaki felsefi düşünceleri git gide derinlik
kazanmıştır. Bununla birlikte; tabiat, akrabalık, tarihȋ şahsiyetler, ahlak, din, evrensellik vb.
temaları içeren çok fazla sayıda eseri bulunmaktadır.
Sovyet dönemi ve bağımsızlık döneminde yazdığı eserlerine bakıldığında en çok işlediği
konuların başında Özbekistan ve Özbekler gelmektedir. Onun şiirlerinde millet, vatan,
bağımsızlık, tarihȋ şahsiyetler önemli ölçüde yer almaktadır. Özbekistan’ı anlattığı şiirlerinde
Özbeklerin kültürel özelliklerinden sıklıkla söz etmektedir. O, şiirlerinde vatan sevgisini ve
Özbekistan’ın gerek tarihȋ özellikleri gerekse coğrafi güzelliklerini anlatmaktadır.
Şiirlerini sade bir dille yazan sanatkârın Özbekler hakkında yazdığı eserlerinde de
milliyetçilik, vatan, bağımsızlık, dil ve kültür teması dikkat çekmektedir. Bîrûnî, Uluğ Bey,
Ahmed Yesevȋ, Emir Timur, Alişir Nevâî, Babür, Mümin Mirza, Abdurauf Fıtrat,
Abdülhamid Süleyman Çolpan, Abdulla Kadirî, Musa Taşmuhammedoğlu Aybek, Abdulla
Kahhar, Hamid Âlimcan, Zülfiye, Askad Muhtar, Gafur Gulam, Hamza Hekimzade Niyazi
gibi pek çok önemli tarihi şahsiyeti şiirlerinde sıklıkla işlemiştir. Onun eserlerinde
Özbekistan’ın kültürel mirası ve millet duygusu ağırlıklı olarak yer almaktadır.
Bu çalışmada; Sovyet ve bağımsızlık dönemi Özbek Edebiyatı’nın en önemli şairlerinden biri
olan Abdulla Oripov’un işlediği vatan, millet, bağımsızlık, kültür, anadil sevgisi, tarihî
şahsiyetler gibi temalarla birlikte Özbekistan ve Özbek kavramları üstünde durulmak
istenmektedir. Böylece şairin kavramlara yüklediği yeni anlamların saptanması ve
şiirlerindeki kültürel dokunun yansıtılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Abdulla Oripov, Özbekistan, dil, kültür
THE THEME OF UZBEKISTAN IN ABDULLA ORIPOV'S POEMS
Abstract
Abdulla Oripov is one of the most important artists who wrote articles, essays, translations,
epics and poems in Uzbek Literature during the independence period. Since the 1960s, when
the Soviet pressure began to decline in the field of literature, as in every other field, a suitable
environment for literary activities emerged. Since this period, in many works written by
Abdulla Oripov, it is seen that his philosophical thoughts about life, people and society
gradually gain depth. With this; he has a large number of works that include the themes of
patriotism, nationality, mother tongue and freedom.
When we look at the works he wrote during the Soviet period and the independence period,
Uzbekistan and Uzbeks are at the forefront of the subjects he deals with the most. Nation,
homeland, independence, historical figures take place in his poems. In his poems about
Uzbekistan, he often includes the cultural characteristics of the Uzbeks.
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He wants to instill patriotism in the Uzbek people and to announce the historical and
geographical beauties of Uzbekistan to the world. The poems written by Abdulla Oripov for
this purpose have been translated into many languages.
The themes of nationalism, homeland, independence, language and culture draw attention in
the works of the artist who wrote his poems in a plain language. Such as Biruni, Ulugh Beg,
Ahmad Yasawi, Emir Timur, Alishir Nevai, Babur, Mumin Mirza, Abdurauf Fitrat,
Abdulhamid Sulaymon Cholpan, Abdulla Qodiriy, Musa Tashmuhammedoglu Oybek,
Abdulla Qahhor, Hamid Olimjon, Zulfiye, Askad Mukhtar, Gafur Ghulam, Hamza
Hekimzade Niyazi many important historical figures are frequently mentioned in his poems.
In his works, the cultural heritage of Uzbekistan and the sense of nation gain importance.
In this study; it is aimed to focus on the concepts of Uzbekistan and Uzbek together with the
themes such as homeland, nation, independence, culture, mother tongue love, historical
figures, which Abdulla Oripov, one of the most important poets of Uzbek Literature of the
Soviet and independence period, worked. Thus, it was aimed to determine the new meanings
that the poet attributed to the concepts and to reflect the cultural texture in his poems.
Keywords: Abdulla Oripov, Uzbekistan, language, culture.
GİRİŞ
Abdulla Oripov bağımsızlık dönemi Özbek Edebiyatı’nda makale, deneme, tercüme, destan
ve şiir türünde eser veren en önemli sanatkârlarından biridir. 1960’lı yıllardan itibaren her
alanda olduğu gibi edebiyat sahasında da Sovyet baskısı azalmaya başlayınca, edebî
faaliyetler için uygun bir ortam meydana gelmiştir.
Bu dönemden itibaren Oripov’un yazdığı pek çok eserde hayat, insanlar ve toplum hakkındaki
felsefi düşünceleri git gide derinlik kazanmıştır. O, aynı zamanda eserlerinde dinî-felsefi
temele dayalı sosyolojik, psikolojik, tarihsel çözümlemeler yapmıştır (Açık, 2013: 56).
Bununla birlikte; tabiat, akrabalık, tarihî şahsiyetler, şiir, şair, ahlak, din, erdem, kâmil insan
vb. temaları içeren çok fazla sayıda eseri vardır.
Özbekistan’da 1991 yılında kabul edilen millî marşın yazarıdır. Sovyet ve bağımsızlık
döneminde yazdığı eserlerine bakıldığında en çok işlediği konuların başında Özbekistan ve
Özbekler gelmektedir. Onun şiirlerinde millet, vatan, bağımsızlık, tarihî şahsiyetler önemli
ölçüde yer almaktadır. Özbekistan’ı anlattığı şiirlerinde Özbeklerin kültürel özelliklerine
sıklıkla değinmektedir. O, Özbek halkına vatan sevgisini aşılamak ve Özbekistan’ın gerek
tarihȋ özelliklerini gerekse coğrafi güzelliklerini dünyaya duyurmak istemektedir. Abdulla
Oripov’un bu amaçla yazdığı şiirleri pek çok dile çevrilmiştir.
Şiirlerini sade bir dille yazan sanatkârın Özbekler hakkında yazdığı eserlerinde de vatan,
milliyetçilik, bağımsızlık, dil, kültür ve tabiat teması dikkat çekmektedir. Bîrûnî, Uluğ Bey,
Ahmed Yesevȋ, Emir Timur, Alişir Nevâî, Babür, Mümin Mirza, Abdurauf Fıtrat,
Abdülhamid Süleyman Çolpan, Abdulla Kadirî, Musa Taşmuhammedoğlu Aybek, Abdulla
Kahhar, Hamid Âlimcan, Zülfiye, Askad Muhtar, Gafur Gulam, Hamza Hekimzade vb. tarihî
şahsiyetlerden şiirlerinde sıklıkla söz etmektedir. O, eserlerinde Özbekistan’ın kültürel
mirasından ve millet duygusundan genellikle söz etmektedir.
Bu çalışmada; Abdulla Oripov’un Özbekistan’la alakalı şiirlerinde işlediği temalar; “Tabiat
Şiirlerinde Özbekistan”, “Tarihî Şahsiyetlerle İlgili Şiirlerinde Özbekistan”, “Vatan Sevgisini
Anlattığı Şiirlerinde Özbekistan” ve “Özbekleri Anlattığı Şiirlerinde Özbekistan” olmak üzere
dört başlıkta tasnif edilecektir. Oripov’un eserlerinde ele aldığı bu temalar aracılığıyla
Özbekistan kavramı üstünde durulacaktır.
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1. Tabiat Şiirlerinde Özbekistan
Abdulla Oripov şiirlerinde yaz, kış, bahar ve hazan dönemlerini sıklıkla işlemektedir.
Özellikle de bahar ve hazan mevsimlerini gönlündeki duygularıyla birleştirerek şiirlerinde
anlatmaktadır.
“O‘zbekistonda Kuz” (Özbekistan’da Güz) adlı şiirinde Abdulla Oripov; sonbaharın
Özbekistan’daki akislerini tasvir etmektedir. Ağaçların yapraklarının sararmaya başladığı güz
mevsimini altın kelimesiyle birlikte kullanmaktadır. Dökülen yapraklardan dolayı Özbekistan
toprağını altın; sonbaharı ise olağanüstü güzelliğinden ötürü peri mevsimi olarak
nitelemektedir:
“ Oltin O‘zbekiston tuprog‘i bu kun
Bir pari faslning og‘ushida mast.
Shabnam shovullaydi bog‘lar qo‘ynida,
Salqin tuman ichra bo‘zarar tonglar.
Quyoshning erinchoq yog‘dularida
Nafis yaltiraydi bargi xazonlar.
Har yonda to‘kinlik...
Kuzdan nishona...
Har yonda go‘zallik yoymish daftarin.
Sonsiz egatlarga sochilmish, ana.
Mening shodliklarim, ezgu dardlarim, Mening ona xalqim...” (Oripov, 2000: 51).
“Bahor” (Bahar) adlı şiirinde şair; ilkbaharın gelişini kutlayarak bahar gibi ömründe bir gün
son bulacağını ifade ederken; Özbekistan’ın ilelebet payidar kalacağını vurgulamaktadır:
“Bahoring muborak bo‘lsin ushbu dam,
Mening O‘zbekiston - dilbar Vatanim.
Faqat sen qalbimga cho‘ktirmay malol
Charchagan ruhimga ilhom solursan.
Bahor ham, umr ham o‘tar ehtimol,
Faqat sen dunyoda mangu qolursan.” (Oripov, 2000: 125).
Oripov, tezat sanatını kullandığı bu şiirinde bahar ve ömrün gelip geçiciliğini ifade ederken
Özbekistan’ın baki olacağını vurgulamaktadır.
2. Tarihi Şahsiyetlerle İlgili Şiirlerinde Özbekistan
Abdulla Oripov zengin bir tarihî ve kültürel geçmişe sahip olan Özbekistan’ı yapıtlarında
sıkça işlemektedir. Bîrûnî, Uluğ Bey, Ahmed Yesevȋ, Emir Timur, Alişir Nevâî, Babür,
Mümin Mirza, Abdurauf Fıtrat, Abdülhamid Süleyman Çolpan, Abdulla Kadirî, Musa
Taşmuhammedoğlu Aybek, Abdulla Kahhar, Hamid Âlimcan, Zülfiye, Askad Muhtar, Gafur
Gulam, Hamza Hekimzade Niyazi gibi pek çok önemli tarihî şahsiyeti genellikle şiirlerinde
ele almaktadır. Onun eserlerinde Özbekistan’ın kültürel mirası ve millet duygusu ağırlıklı
olarak önem kazanmaktadır.
“O‘zbеkiston” (Özbekistan) adlı şiirinde A. Oripov; Özbekistan’ın Gafur Gulam ve Hamid
Âlimcan gibi tarihî şahsiyetlere ve destansı kadim bir tarihe sahip olduğunu ifade etmektedir:
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“Yurmasman hech behishtni izlab,
Topolmasam chekmasman alam.
O‘tirmasman ertaklar so‘zlab,
Musallo deb yo‘nmasman qalam.
Ko‘klamingdan olib sururni,
Dovrug‘ soldi ustoz Olimjon,
G‘afur G‘ulom tuygan g‘ururni
Qilmoq mumkin dunyoga doston.
Olis tarix qadamim manim,
O‘zbekiston, Vatanim manim.” (Oripov, 2000: 178).
Şiirin devamında ise şair; “Büyük Cihangir” diye nitelediği Emir Timur’dan bahsederken
Timur İmparatorluğu’nun iki asır boyunca dünyanın yarısına hükmettiğini belirtmektedir.
Abdulla Oripov; şanlı geçmişinden dolayı vatanıyla gururlandığı vurgulamaktadır.
“Kechmishing bor chindan ham uzoq,
Ilg‘ay olmas barchasin ko‘zim.
Maqtamasman moziyni biroq,
O‘tmishingni o‘ylayman bir zum.
Zabtga olib keng Osiyoni,
Bir zot chiqdi mag‘rur, davongir,
Ikki asr yarim dunyoni
Zir qaqshatdi Buyuk jahongir.
Aytgum, bu kun, u manim, manim.
O‘zbekiston, Vatanim manim.” (Oripov, 2000: 178).
“Kеnglik Nuqtasi” (Genişlik Noktası) adlı şiirinde şair; dünyadaki beş rasathaneden biri olan
Uluğbek rasathanesinin bu topraklarda bulunduğunu belirtirken, herkesin Özbekistan
coğrafyasına gıptayla baktığını ve zengin bir tarihe sahip olmanın mutluluğunu cihana
duyurmak gerektiğini vurgulamaktadır.
“Bu yerdan o‘tibdi yerning belbog‘i,
Beqasam to‘n demak bu rangin diyor.
Falakda yulduzlar chaqnagan chog‘i
Nishondor o‘zbekning surati tayyor.
Ulug‘bek nomida zo‘r koshona bu,
Dunyoda beshdan bir rasadxona bu.
Bu yerga termulib parishon dunyo
To‘g‘rilab oladi qo‘lda soatin.
Ne ajab, payt kelib aytolsak hatto
Jumlai jahonning xush saodatin.
Shundoq qutlug‘ joy bu, qutlug‘ makon bu,
Ne qutlug‘, jonajon O‘zbekiston bu.” (Oripov, 2000: 187).
“Mеn Nеchun Sеvaman O‘zbеkistonni” (Ben Niçin Seviyorum Özbekistan’ı) adlı şiirinde
Oripov; Zâkircân Hâlmuhammed oğlu Furkat’ın bu topraklar için gözyaşı döktüğünü,
Özbekistan’ın vatan toprağı olduğu için sevmeye değer olduğunu belirtmektedir.
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“Nechun bu tuproq deb yig‘ladi Furqat,
O, Qashg‘ar tuprog‘i, qashshoqmiding sen?!
Xo‘sh, nechun sevasan O‘zbekistonni,
Sababini aytgin desalar menga,
Shoirona go‘zal so‘zlardan oldin
Men ta’zim qilaman ona xalqimga:
Xalqim, tarix hukmi seni agarda
Mangu muzliklarga eltgan bo‘lsaydi,
Qorliklarni makon etgan bo‘lsayding,
Mehrim bermasmidim o‘sha muzlarga?
Vatanlar,
Vatanlar,
Mayli, gullasin,
Bog‘ unsin mangulik muzda ham, ammo
Yurtim, seni faqat boyliklaring-chun
Sevgan farzand bo‘lsa kechirma aslo!” (Oripov, 2000: 44).
Şiirin devamında da şair; yurdun sadece zenginliklerinden değil vatan olduğu için
sevilmesinin önemini ve gerekliliğini ifade etmektedir.
3. Vatan Sevgisini Anlattığı Şiirlerinde Özbekistan
Abdulla Oripov, Özbekistan’ın köklü bir tarihe ve kültürel zenginliklere sahip olduğunu her
fırsatta eserlerinde dile getirmektedir. O vatanına derin bağlılığını ve sevgisini şiirlerinde
açıkça ortaya koymaktadır. Aynı zamanda pek çok yapıtında ülkesinin farklı bölgelerini ve
coğrafi güzelliklerini dünyaya tanıtmayı amaçlamaktadır.
“Izhor” (İzhar) adlı şiirinde şair; ülkesine derin muhabbetini “anam, kız kardeşim, yârim,
canım, şanım” gibi kutsal kelimelerle ifade etmektedir. Evladı olduğu yurdunun elinden
tutmayı ve onu seyretmeyi istemektedir. Evlat benzetmesiyle şair bu şiirinde kişileştirme
sanatından yararlanmaktadır.
“Yurtim senda ekan nasibam tugal,
Sen o‘zing maskanim, sen o‘zing shonim.
Sen onam, sen singlim, yorimsan, azal,
Ey, jonim, jahonim - O‘zbekistonim.
Yurtim, faqat sening qo‘lingdan tutib,
Bolangday ergashib keta olsam, bas.
Sen piri komilsan, men senga muhib,
Seni tanimagan meni ham bilmas.” (Oripov, 2000: 283).
“Meni Olib Keting” (Beni Alıp Götürün) adlı şiirinde A. Oripov; kendi yurdunda son nefesini
vermeyi dilemektedir. Vatanını dünyaya değişmeyecek kadar çok sevdiğini ve onun için
oldukça kıymetli olduğunu vurgulamaktadır. Şairin dile getirdiği ömür gemisi ifadesi
çözümlendiğinde HAYAT BİR YOLCULUKTUR kavramsal metaforundan bahsedilebilir.
Bununla birlikte şair muhayyilesinde her insan, kendi ömür gemisinin kaptanı olarak
düşünülmüş ve somutlaştırma yapılmıştır.
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“Sha’nimga g‘ayurlar bir so‘z demasin,
Har kim o‘zi tortar umr kemasin.
Hech kimni mushtoqlik dardi yemasin,
Meni olib keting o‘z diyorimga.
Talpingan diyorim, u - O‘zbekiston!
Sehrini aytishga bormi hech imkon!
Yo‘q, o‘zga yurtlarda berolmasman jon,
Meni olib keting o‘z diyorimga.” (Oripov, 2001: 18).
“O‘zbekiston Davlati” (Özbekistan Devleti) adlı şiirinde şair; tarihte büyük bedeller ödenerek
Özbek bayrağının bugün göklere çıkarıldığını, Özbek Devleti’nin bağımsızlığının dünyaya
duyurulduğunu belirtmektedir.
“O‘zbekiston bayrog‘i ko‘tarildi chinakam,
Ushbu kunni, ayting-chi, qay birimiz kutmadik.
Zarur bo‘lgan chog‘da goh dor tagida turib ham,
Qay birimiz tarixning sinovidan o‘tmadik.
Dong‘il safarga chiqdi endi hur O‘zbekiston,
Kimgadir oyoqosti, kimga u osmon bo‘ldi.
Shukrkim, o‘z-o‘zini tanidi keksa jahon,
Ya’ni o‘zbek Davlatin jumlai jahon bildi.” (Oripov, 2001: 222).
“O‘zbеkistonim, Sеnga” (Özbekistan’ım, Sana) adlı şiirinde Abdulla Oripov; vatanı her
zaman koruyacağını, gerekirse onun uğruna hiç düşünmeden canını feda edeceğini
belirtmektedir.
“Aylayin qalbimni tortiq nurli bo‘stonim, senga,
Sen vatandirsan, fidodir tanda bu jonim senga.
Bebahosan, asragayman gavharim, deb men seni,
Sen qarog‘ bo‘lsang agarda, sadqa mujgonim senga.
Sendan ayru dam uzundir, lahzalar ham yilga teng,
Bir umrga lek barobardir kerak onim senga.” (Oripov, 2001: 239).
Yurdunu çok seven şair, bu şiirinde vatanında geçirdiği her anın ömre bedel olduğunu
vurgulamaktadır.
4. Özbekleri Anlattığı Şiirlerinde Özbekistan
Abdulla Oripov’un Sovyet ve bağımsızlık döneminde yazdığı eserlerine bakıldığında ise en
çok işlediği konuların başında Özbekistan ve Özbekler gelmektedir. Onun şiirlerinde millet,
vatan, bağımsızlık, tarihî şahsiyetler önemli ölçüde yer almaktadır. Özbekistan’ı anlattığı
şiirlerinde Özbeklerin kültürel özelliklerine sıklıkla yer vermektedir.
“O‘zbеk Paxtasi” (Özbek Pamuğu) adlı Özbekistan’a değindiği bu şiirinde şair; Özbeklerin
kültürel kıyafetlerinden biri olan döppiden ve o coğrafyayla özdeşleşen pamuğundan
bahsetmektedir.
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“Tong bilan jahon bo‘ylab
Bir xabar qoqdi qanot,
O‘zbek yana o‘z so‘zin
Ustuvor do‘ndiripti.
Betimsol taloto‘pda
Muzaffaru bosabot,
O‘zbek yana do‘ppisin
Qiyalab qo‘ndiripti.
Million yillik so‘z erur
Paxta bizning lug‘atda,
Jo‘yaklarda boshlangan
Onalar to‘lg‘oq dardi.
Mabodo o‘simlikka
Zabon bitsa, albatta,
Paxta navi eng avval
O‘zbekcha gapirardi.” (Oripov, 2001: 6-7).
“Iqboli Buyuksan” (İkbali Büyüksün) adlı şiirinde A. Oripov; halkın yurduna olan derin
muhabbetinden bahsetmektedir:
“Avvalo rahmatdir Onaga,
So‘ng esa albatta Otaga.
Bizlarga eslatmish hayotni,
Unutmang hech qachon ustodni...
Sen o‘zbek elining farzandi,
Istiqlol yurtining dilbandi...
Vataning g‘oyatda keng erur,
Barchaga barobar teng erur,
Mehnatda qotsa ham suyaging,
Hech yerga tegmasin kuraging.
Chiniqtir mayliga sen tanni,
Unutma va lekin Vatanni.
Bolajon, sen doim suyuksan,
Bilib qo‘y, iqboli buyuksan!” (Oripov, 2010: 21).
Bu şiirinde şair; vatan sevgisinin ve çalışmanın önemini Özbek evlatlarına anlatmaktadır.
SONUÇ
Abdulla Oripov’un eserlerinde en çok işlediği konuların başında Özbekistan gelmiştir. Onun
şiirlerinde millet, vatan, bağımsızlık ve tarihî şahsiyetler önemli ölçüde yer almıştır.
Özbekistan’ı anlattığı şiirlerinde Özbeklerin kültürel özelliklerine sıklıkla değinmiştir. O,
Özbek halkına vatan sevgisini aşılamış ve Özbekistan’ın gerek tarihî özelliklerini, gerekse
coğrafi güzelliklerini anlatmıştır. Sanatkâr; Özbekistan hakkında yazdığı eserlerinde vatan,
millet, bağımsızlık, dil ve kültür temalarını ele almıştır.
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Bîrûnî, Uluğ Bey, Ahmed Yesevȋ, Emir Timur, Alişir Nevâî, Babür, Mümin Mirza, Abdurauf
Fıtrat, Abdülhamid Süleyman Çolpan, Abdulla Kadirî, Musa Taşmuhammedoğlu Aybek,
Abdulla Kahhar, Hamid Âlimcan, Zülfiye, Askad Muhtar, Gafur Gulam, Hamza Hekimzade
Niyazi gibi pek çok önemli tarihî şahsiyete genellikle şiirlerinde yer vermiştir.
Bu çalışmada, Abdulla Oripov’un Özbekistan’la ilgili şiirleri; “Tabiat Şiirlerinde Özbekistan”,
“Tarihi Şahsiyetlerle İlgili Şiirlerinde Özbekistan”, “Vatan Sevgisini Anlattığı Şiirlerinde
Özbekistan” ve “Özbekleri Anlattığı Şiirlerinde Özbekistan” olmak üzere dört başlıkta tasnif
edilmiştir. A. Oripov’un yapıtlarında değindiği vatan, millet, bağımsızlık, anadil sevgisi, tarihî
şahsiyetler, kültür ve tabiat gibi temalarla birlikte Özbekistan kavramı üstünde durulmuştur.
Böylece şairin kavramlara yüklediği yeni anlamlar saptanmış ve şiirlerindeki kültürel doku
yansıtılmıştır.
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HERTA MÜLLER VE AYFER TUNÇ’UN ROMANLARINDA KÜLTÜREL
YABANCILAŞMANIN SEMBOLİK YANSIMALARI1
Arş. Gör. Dr. Meryem KOYUN
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü
ORCID: 0000-0002-8906-3926
Özet
Kültür kavramı, bir ulusun inanç ve düşünce sistemleri başta olmak üzere temel
gereksinimlerini karşılarken ortaya koydukları yaşam biçimleri ile gelenek-görenek ve
alışkanlıkları çerçevesinde şekillenen davranış biçimleri ve toplumsal düzenin
sağlanmasından sorumlu olan siyasal oluşumların tümünü tasvir eder. Bu bağlamda her ulusta
özgün bir kimliğe sahip olan kültürün, insanın yapıp etmelerinin tamamını kapsadığı
söylenebilir. On sekizinci yüzyılda meydana gelen ve tüm dünyada etkili olan siyasi,
ekonomik ve sosyo-kültürel değişimlere kadar geçen süreç, geleneksel kültürün etki alanı
içindedir. On sekizinci yüzyılda temelleri atılan modernizm, söz konusu alanlarda büyük ve
etkili bir değişimi gerekli kıldığından toplumsal kültürde de değişimler kaçınılmaz hale
gelmiştir. Ancak medeniyetlerin yüzyıllardır içinde yaşadıkları geleneksel kültürden koparak
taban tabana zıt yeni bir kültüre uyum sağlamaları ve alışmaları çok kolay olmamıştır. Çağdaş
kültüre uyum sağlamaya çabalayan modern birey, kültürel bir yabancılaşmayı tecrübe etmek
durumunda kalmıştır. Modern edebiyat yazarlarından Herta Müller ve Ayfer Tunç da
eserlerinde kültürel yabancılaşmayı konu edinmişlerdir. Çalışmamızda söz konusu iki yazarın
seçili romanları, kültürel yabancılaşma bağlamında karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Psikanaliz temelinde çoğulcu yöntemin kullanıldığı çalışmada modernizmin birey üzerindeki
en büyük etkilerinden biri olan kültürel yabancılaşma, eserlerdeki semboller üzerinden
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Herta Müller, Ayfer Tunç, Modernizm, Kültürel Yabancılaşma
SYMBOLIC REFLECTIONS OF CULTURAL ALIENATION IN THE WORKS OF
HERTA MÜLLER AND AYFER TUNÇ
Abstract
The concept of culture describes the lifestyles of a nation they reveal while meeting the basic
needs, especially the belief and thought systems, with the behavior patterns shaped within the
framework of their customs, traditions and habits and all of the political formations that are
responsible for ensuring the social order. In this context, it can be said that the culture, which
has a unique identity in every nation, includes all of the actions of people. The process until
the political, economic and socio-cultural changes that took place in eighteenth century and
were effective all over the world is within the sphere of influence of traditional culture. Since
modernism, the foundations of which were laid in the eighteenth century, necessitated a major
and effective change in these areas in question, changes in social culture became inevitable.
However, it has not been easy for civilizations to break away from the traditional culture in
which they have lived in for centuries and adapt a new culture that is diametrically opposite.
The modern individual, trying to adapt to contemporary culture, has had to experience a
cultural alienation.
1

Bu çalışma, “Herta Müller ve Ayfer Tunç’un Romanlarında Kültürel Yabancılaşmanın Sınır Durumu
Psikolojisi” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.
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Herta Müller and Ayfer Tunç, writers of modern literature, have also dealt with cultural
alienation in their works. In this study, selected novels of two writers in question were
examined comparatively in the context of cultural alienation. In the study in which pluralist
method was used on the basis of psychoanalysis, cultural alienation, one of the biggest effects
of modernism on the individual, was examined comparatively through the symbols in the
works.
Keywords: Herta Müller, Ayfer Tunç, Modernism, Cultural Alienation
Giriş
Yirminci yüzyılda bütün dünyada gerçekleşen ve çok geniş bir etki alanına
sahip olan değişimlerin en temel özellikleri, zaman ve uzam dışı bir sürekliliğe sahip
olmalarıdır. Sürekli bir devinim içinde olan değişim sürecinin sona ermesi mümkün
görünmediğinden, bu yeni kültür ortamının belirgin özellikleri tam olarak tespit
edilmediği gibi sınırları da çizilememektedir. Sosyologlar geleneksel kültürden
modern kültüre geçişteki bu süreci, “farklılaşma” ya da “işlevsel uzmanlaşma” olarak
tanımlarken, ilkel şartlardaki küçük ölçekli sistemlerin sanayi ve teknoloji ile birlikte
gelişip genişlediğine işaret ederler. “iç çeşitlenme süreci” olarak da adlandırılan bu
durumun sosyo-ekonomik sonuçları kimi zaman bir kazanım olarak görülse de psikososyal
boyutları tartışmalıdır ve çoğu zaman olumsuz yönüyle değerlendirilir (bkz.
Giddens, 2016: 28). Bu bağlamda köklü bir kültür devrimi sonrasındaki bu
devinimsel sürecin en hasar verici yönünün, kültürel yabancılaşma olarak
belirginleştiği söylenebilir.
Herta Müller ve Ayfer Tunç’un eserlerinin çoğulcu yöntem bağlamında karşılaştırmalı olarak
incelendiği çalışmanın birinci bölümünde modernizmin kültürel yabancılaşmaya etkisi; ikinci
bölümde sembol kavramı; üçüncü bölümde kültürel yabancılaşmayı bizzat deneyimlemiş olan
yazarların eserlerine yansıyan otobiyografik izler; dördüncü bölümde ise, yazarların
eserlerinde kültürel yabancılaşmanın tasvir edildiği semboller ele alınmıştır.
1. Modernizm ve Kültürel Yabancılaşma
Kültürel yabancılaşma, geleneksel kültür ortamından modern kültür ortamına geçişte
deneyimlenen yabancılaşma hissi olarak tanımlanabilir. K. Marx’a göre yabancılaşma
“yurttaş insandan ayrılmayı, yalıtılma hissini ve doyurucu bir topluluk içinde yaşama
eksikliğini anlatır. Marx, organik ve zanaat ortamlarında mümkün olan otantik yaşam ile
sanayi kapitalizmi altında deneyimlenen öznel yabancılaşma arasında bir karşıtlık çizer”
(Smith-Riley,2016: 28). Medeniyetlerin modern çağa adaptasyon süreçlerini etkileyen ve
onları kültürel bir yabancılaşmaya iten olgunun, geleneksel kültürün uyum ve düzeninin
ortadan kalkması olarak düşünülebilir. Baumann’ın modern ikizler olarak tasvir ettiği
düzen ve kaos birbirine taban tabana zıt iki kavram olmasına rağmen, çöküş
halindeki modern dünyada bir aradadırlar. Gelenekten ya da moderniteden bağımsız
olarak aynı ortamdaki varlığını sürdüren düzen ve kaos arasındaki geçişler, modern
bireyi iletişimsizleştirerek ruhsal bunalıma sürükleyen en önemli etkenlerden biridir
(bkz. Bauman, 2014: 16). Bu minvalde modern çağda sanayileşme ile birlikte ortaya
çıkan yeni kaotik yaşam biçiminin oluşturduğu modern kültüre uyma gerekliliği,
kültürel yabancılaşmanın en önemli sebeplerinden biri olarak değerlendirilebilir.
Durkheim’a göre:
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“Dayanışma duyguları, her bir parçanın kendi rolüne sahip olduğu iyi
bütünleşmiş, sorunsuz işleyen bir toplumun varlığını sürdürmesini sağlamada
kendilerine düşen rolü oynarlar. Toplumsal İşbölümü başlıklı tezinde Durkheim
(1984[1893]), basit toplumlar ile sanayi toplumlarının farklı dayanışma türleri ile
nitelendirildiklerini savunur. İlkinde, insanlar fazlasıyla birbirine benziyordu ve
aynı işleri yapıyordu. Sonuç, mekanik dayanışma oldu. Buna karşılık sanayi
toplumlarında, iş bölümü ve organik dayanışma vardır” (Smith-Riley, 2016: 29 ).
Diğer taraftan, endüstri ve teknoloji alanındaki gelişmeler sonucu ortaya
çıkan hiyerarşik toplum yapısının ve modern bireyin makineye olan bağımlılığının,
insan psikolojisi üzerinde bazı olumsuz etkilere yol açtığı söylenebilir. Bu bağlamda
Modern dönemde kültürel yabancılaşmaya yol açarak insan psikolojisini derinden
etkileyen etmenlerden biri de modern bireyin yaşadığı iletişim sorunudur. Geleneksel
kültürde birliktelik ve uyum içinde yaşam süren bireyin, Aydınlanma neticesinde
seçkinleşen
yaşam
standartları
dolayısıyla
yalnızlaşması,
onu
toplumsal
dışlanmışlığın
yol
açtığı
psikolojik
bir
bunalım
haline
sürüklemiştir.
Geleneksel-modern
ayrımını
psikanaliz
dâhilinde
değerlendiren
Lacan,
modern bireyin söz konusu dramatik halinin doğa-kültür karşıtlığından geldiğini
savunmaktadır. L. Strauss ise bu karşıtlık ilişkisini aile bağlamında ele alırken;
kültürün, doğal olanın yasaklanmasıyla gelişebileceğini ileri sürer (bkz. Tura, 2017:
203). Buna göre modern bireyin yabancılaşma deneyimi, doğa ve kültür arasındaki
sıkışmışlığından kaynaklanır.
Geleneksel-modern karşıtlığında yabancılaşan modern bireyin içine düştüğü
psikolojik bunalım hali onu iletişimsiz bir yaşam düzenine sürüklemiş; aile
ilişkilerini de yok etmiştir. Çağdaş yaşamın bir gereği olarak, geleneksel yaşam
biçimindeki yayvan ve yüzeysel yerleşimin yerini, endüstri çağında dikey ve
derinlikli yerleşim biçimi almıştır. Modern mimarinin çok katlı yapılarında üst üste
yığınlar halinde; ancak iletişimsiz bir yaşam süren modern birey, yalnızlaşmanın bir
sonucu olarak iç dünyasına kapanmış ve bir bunalım hali yaşamaya başlamıştır.
Modern dünyadaki yerleşim düzeninde apollonik bir yapılaşmaya zorlanan; ancak
psikolojik bakımdan da diyonizyak bir yaşam biçimine sürüklenen bireyin hem reel
yaşantısında hem de ruhsal dünyasında bir ikilem yaşadığı söylenebilir. Burada söz
konusu olan akıl-duygu çatışmasının temelini de geleneksel ve modern sistemlerinin
bir birine taban tabana zıt olmasına bağlayabiliriz.
“Kısacası, insanın yarattığı bu endüstriyel düzen, büyüyünce, yaratanını kendine
köle eden ve onun başına bir bakıma dert olan yeni ve çok sorunlu bir dünya
yaratmıştır. Böyle olunca kendi dünyasından kopmuş, huzuru elinden alınmış,
sonunun ne olacağından endişeli bir insan tipi doğmuştur. Demek ki, insanın
yarattığı makine bu kez yaratıcı olmuş ve kendi işine hizmet edecek bir birey tipi
yaratmıştır. Ve onun kendi kendini dinlemesine bile zaman bırakmamıştır. Öyle
ki bu insan artık kendi varlığını bile duymaz hale gelmiştir. Bu nedenle onda
çevresine karşı bir sevgisizlik, bir düşmanlık oluşmuştur. Böyle olunca kendi
yaşamını yaşama isteği, kendi içine dönme arzusu, onda psikolojik bir birikim
olarak bilinçaltında toplanmaya ve giderek onu rahatsız etmeye başlamıştır”
(Turani, 2014: 69-70).
Ayfer Tunç ve Herta Müller’in eserlerinde yirminci yüzyılda modern yaşam
koşullarının bir getirisi olarak küresel bir hal alan kültürel yabancılaşmanın modern
çağın bireyleri üzerinde yol açtığı tahribatlar, kurgusal gerçeklik çerçevesinde ele
alınmıştır.
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Kimi zaman açık ya da örtük bazı otobiyografik izler de barındıran
eserlerde önce topluma daha sonra da kendisine yabancılaşan modern çağın
bireylerinin yaşadıkları psikolojik bunalım halinin getirdiği sınır durumlar, daha çok
kurgusal karakterler üzerinden yansıtılmıştır. Kültürel yabancılaşmaya maruz kalan
sınır kişiliklerin yaşadığı psiko-sosyal bozukluklar ve yol açtığı hastalıklar, ana
karakterler üzerinden somutlaştırılmıştır.
2. Sembol
Yunanca symbolon kelimesinden türetilerek, işaret, ibare, belirti anlamlarında
kullanılan sembol kavramı, iki farklı varlık düzleminin sentezini gerektirdiğinden
birleştirmek ve bir araya getirmek anlamlarını da kapsamaktadır (bkz. Cuma, 2013:
13). Bu bağlamda saymaca veya gösterge olarak da adlandırılan sembol kavramı, bir
varlığın kendisinin dışında toplumsal uzlaşılarla belirlenmiş başka bir varlığa işaret
etmesidir (bkz. Karaağaç, 2013: 645). Sanat ve edebiyatta ise en geniş anlamıyla “
‘ilişki, çağrışım, gelenek ve benzerlik dolayısıyla’ bir durumu, olayı, olguyu,
düşünceyi, duyguyu ‘temsil etme, gösterme ya da ima etme’de kullanılan şey”
(Karataş, 2018: 296) olarak tanımlanabilen sembol kavramı, anlatımın bir öğesidir ve
soyut alanın, toplumsal uzlaşılar bağlamında somutlaştırılmasıdır.
“Sembol görülmeyen bir gerçekliğin görülen işaretidir. Düşünsel bir gerçeğin
yerine kullanılır. Gerçeklik ancak yerine konulan şeyden hareketle anlaşılabilir.
Eklenti yapısını meydana getiren parçaların bir araya getirilmemesi durumunda
anlam ve içeriğin anlaşılması olanaksızdır. Bundan dolayı iki farklı varlık
düzleminin kesişmesi olarak da düşünülebilir” (Cuma, 2013: 13).
Söz konusu varlık alanlarından biri, kelimenin kendi anlamına işaret ederken;
diğeri kendisinin dışında faklı bir anlama kapı açar. Tarihsel süreçte sembolik anlatım
biçiminin sanat ve edebiyatta sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bilinçaltındaki soyut alanın
somutlaştırılmış ifadesi olan sembolün kökeni, mistik dünya görüşüne dayanmaktadır ve bu
bakımdan da geniş bir etki gücüne sahiptir (bkz. Cuma, 2013: 13). Bu bakımdan sembolik
anlatımla somutlaştırılarak bağdaştırma tekniğinin mitolojik dönemde çoğunlukla tanrı
tasvirlerinde kullanıldığı söylenebilir. “Kant’a göre sembol, bir objenin ‘özelliklerinin
toplamı’dır:
Mantıksal
açıklamanın
yerine
geçmek
üzere,
rasyonel
bir
fikir olarak iş gören şeydir; örneğin kartal Jüpiter’i, tavus kuşu ise Evlilik Tanrısını
temsil eder. Aslan cesaretin sembolüdür, tilki kurnazlığın” (Kant, Akt: Boynukara,
1997: 213). Buna göre, kullanılan sembolleri anlamlandıran bilinçdışının da aslında
uzun
bir
veri
toplama
ve
depolama
süreci
geçirdiği
söylenebilir.
Diğer taraftan Tanrısal otoritenin hâkimiyeti dolayısıyla mistik dünya görüşü
çerçevesinde şekillenen geleneksel edebiyatta da toplumsal uzlaşılara dayalı
sembolik ifadelerin kullanıldığı söylenebilir. Söz gelimi, ortak bilinçaltında terazi
adaletin; güvercin barışın sembolü olarak anlam kazanmıştır. Klasik Türk
edebiyatında ise sembol değeri taşıyan kelimelerden biri olan sevgili sembolü,
evrensel ve bilge insanı temsil ederken, insan-ı kâmil olarak hakikati, hakikatin
bilgisine en yakın biçimde ifade etmektedir (bkz. Demirel, 2014: 463). Buna göre
sembolik ifade biçiminin, edebiyat ve sanatta kullanılagelen en eski üslup
biçimlerinden
biri
olduğunu
söylemek
yanlış
olmayacaktır.
Sanat ve edebiyatın hemen her alanında sıklıkla kullanılan semboller, on
sekizinci yüzyılda yaşanan sosyo-kültürel ve psiko-sosyal değişimler sonrasında
farklı boyutlar kazanmıştır.
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Bu
bağlamda
Rene
Wellek
ve
Austin
Warren,
geleneksel
edebiyattaki kalıplaşmış sembolik ifadelerin modern edebiyatta yerini şahsi ifadelere
bıraktığı görüşünü savunmuşlardır. Buna göre:
“’Şahsi veya özel sembolizm’ bir sistem anlatır ve dikkatli bir araştırıcı, tıpkı bir
şifrecinin yabancı bir mesajın şifresini çözmesi gibi ‘şahsi sembolizm’i çözebilir. Şahsi
sistemlerin çoğu (mesela Blake ve Yeats’ın sembol sistemleri), en yaygın veya geçerli
olanlarıyla olmakla birlikte yine de sembol gelenekleriyle büyük ölçüde örtüşürler”
(Wellek-Warren, 2015: 218).
Modern edebiyatta kullanılan sembolik anlatım biçiminin, daha çok soyut
alanın somutlaştırılması bağlamında kullanılırken zaman zaman toplumsal uzlaşıların
dışına çıksa da kalıp yargılardan çok fazla uzaklaşamadığı söylenebilir.
Modernizmle
birlikte
deneyimlenen
yüzyıl
dönümünde
ortaya
çıkan
toplumsal çöküş, özellikle psiko-sosyal alanın tasviri noktasında, sembolik ifade
biçiminin duygusal alanı da kapsayarak gelişmesine yol açmış ve hatta sanat ve
edebiyatta
Sembolizm
akımının
doğuş
zeminini
hazırlamıştır.
Genellikle toplumsal bir uzlaşının ürünü olan sembollerin, toplumun bütün
yapıp etmelerini içini alan kültür kavramıyla da birebir ilgili olduğu görülmektedir.
Bu bağlamda hali hazırda var olan sembolik ifade biçiminde, modernizmle birlikte
gelen kültürel yabancılaşma ve onun sonuçlarından biri olan sınır durumu
hastalıklarının, hakikate en yakın tasvirleri de yerini almıştır.
“Demek ki bilinçdışına bastırılan fikirsel temsilcilerdir, neyse o olan yani, doğal
haldeki içgüdüler değil. Bu yorum bizi iki açıdan Lacan’a yaklaştırır. İlk olarak,
bilinçdışı
simgelerden
oluşur,
çünkü
simgeselleşmemiş
bir
düşünce
düşünülemez. İkinci olarak da, bilinçdışı tamamen simgesel kültür yaşantısının
sonucudur” (Tura, 2017: 67-68).
Modern
dönemde
özellikle
psikolojik
bir
hastalık
olan
sınır durumuna yol açan kültürel yabancılaşma pek çok modern edebiyat eserinde
olduğu gibi Tunç ve Müller’in eserlerinde de sembolik yansımalarla betimlenmiştir.
Her iki yazar da modern bireyin kültürlenme sürecinde geçirdiği değişimleri,
eserlerinde sembolik ifadelerle aktarmışlardır.
3. Ayfer Tunç ve Herta Müller’de Kültürel Yabancılaşma
Modern
toplumlarda
değişen
ve
gelişen
yaşam
koşulları,
modernleşme
yolundaki bireyleri de büyük bir değişimin eşiğine getirmiştir. “… modern
uygulamaların sonuçlarıyla alakalı olarak yabancılaşma, tatminsizliğin artması,
hazcılığın ön plana çıkması, kültürel çoğulculuk, statülerin anlamsızlaşması modern
toplumun önemli bir değişim ve dönüşüm içinde olduğunu göstermektedir” (Özkiraz,
2003: 117). Ayfer Tunç ve Herta Müller de eserlerinde modern çağın koşullarına
uyum
sağlayamadığından
kültürel
yabancılaşma
yaşayan
bireyleri
konu
edinmişlerdir.
“Dünya
Ağrısı”nda
modern
yaşam
karmaşası
içerisinde
kültürel
yabancılaşmaya maruz kalan Mürşit karakteri, içine düştüğü ruhsal karmaşada
kendisini bir birey olarak bile görmemektedir. Geleneksel kültürle yetişmiş bir birey
olarak modern kültür, Mürşit için muhakkak yabancıdır; ancak genel-geçer kuralları
esnetilmiş ve yer yer değiştirilmiş geleneksel kültür de Mürşit için artık çok tanıdık
değildir.
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Birbirine zıt iki kültür arasında yabancılaşarak bir aidiyet sorunu yaşayan
Mürşit, kızının evinde katıldığı bir aile yemeğinde şu şekilde tasvir edilir: “Mürşit
gece boyunca bütün babalar gibi bir baba olmak istese de, ortamdaki tek yabancı
maddenin kendisi olduğunu her an hissediyordu. Her şey yolundaymış gibi
gülümsemek de çok yoruyor insanı” (Dünya Ağrısı, 2014: 240). Buna göre,
duyguların yaşam alanı bulamadığı somut dünyada her şeyin ölçüsü maddedir ve
Mürşit de kendine yabancılaşarak, yeni kültüre uyum sağlama çabası içerisinde,
maddeleşmiştir. Artık çevresine yabancılaşarak eğreti duran yabancı bir maddedir.
“Dünya
Ağrısı”nda
kendisine
yabancılaşarak
maddeleşen
modern
birey,
“Yürekteki
Hayvan”da
kendisini
hayvan
betimlemeleriyle
tarif
etmektedir:
“Yürekteki hayvanlarımız fareler gibi kaçıyorlardı. Üzerlerindeki kürkü fırlatıp
arkalarında bırakarak hiçlikte yok oluyorlardı. Eğer kısa aralıklarla çok konuşursak,
havada bir süre daha kalabiliyorlardı” (Yürekteki Hayvan, 1997: 72). Başka bir
ülkede yaşam savaşı veren anlatıcı, kopmak zorunda kaldığı ülkeye karşı olan
hislerini, yürekteki hayvan olarak tanımlamıştır. Yürek hayvanı olarak tasvir
edilenler aslında o ülkedeki yaşanmışlıklar, alışılmışlıklar ve çoğunlukla da özlem
duygusudur. Baskıcı bir rejimden kaçıp kurtulan birey, ailesini ve sevdiklerini orada
bıraktığından, yüreğinin bir tarafı oraya aittir. Eserde açıkça belirtilmese de,
otobiyografik izler takip edildiğinde, terk edilen kültürün Romanya; adaptasyon
sürecindeki kültürün ise Batı Almanya olduğu düşünülebilir. Buna göre yeni tanıştığı
Batı kültürüne yabancı olan anlatıcı, uzak kaldığı Doğu kültürüne olan bağlılığını da
kaybettiğinden
bir
yabancılaşma
ve
aidiyet
sorunsalıyla
yüzleşmektedir.
Her iki eserde de çevresine ve kendisine yabancılaşan modern bireylerin
varoluşa ilişkin karmaşık düşünceler içinde oldukları ve kendilerini bir birey olarak
ifade etmekten uzak durdukları gözlemlenmektedir. Diğer taraftan Mürşit’in yaşadığı
kültürel yabancılaşma coğrafi bir değişiklik bağlamında olmadığından “Yürekteki
Hayvan” anlatıcısından farklıdır. Mürşit aynı ülke sınırları içinde toplumsal ve
kültürel değişiklikler sonrasında bir yabancılaşma yaşamıştır. Bu anlamda “Yürekteki
Hayvan” anlatıcısının, geleneksel Doğu kültürüyle yetiştiği Romanya’dan göç etmek
durumunda kaldığı Batı Almanya’da modern kültürle tanıştığını söylemek yanlış
olmayacaktır. Pozitivist bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde her iki yazarın da gerçek
yaşamda göç kaynaklı bir kültürel yabancılaşmaya maruz kaldıkları dikkate alınırsa, eserlerde
bahsi geçen kültürel yabancılaşma, kimi zaman bilinç dışının birer yansıması olarak da
değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır.
Anne tarafı Karadenizli olan Ayfer Tunç kendisi bir göç yaşamamıştır; ancak dedesi
Bulgaristan göçmeni olduğundan, göç kaynaklı kültürel yabancılaşmanın yaşandığı bir
ortamda yetişmiş ve ister istemez ebeveynlerinin etkisi altında kalmıştır. Diğer taraftan
yazarın çocukluğu, dede ve babaannesinin yerleştiği ve o dönemde çok kültürlü bir yapıya
sahip olan Adapazarı’nda geçmiştir. Bu bakımdan yazarın çocukluğunun, farklı kültürlerin bir
arada bulunduğu ve belki de zaman zaman çatıştığı bir ortamda geçtiği söylenebilir. Tunç
eserlerine yansıyan bu bilinçdışı aktarımları Handan İnci ile yaptığı söyleşide şu şekilde ifade
etmektedir:
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“Adapazarı ve çevresi hala farklı etnik kültürlerin yan yana, kimi zaman
çatışarak, kimi zaman barışarak yaşadığı bir bölge. Bu kültürel var olmalara,
kimliklere ilgim de sanırım buradan geliyor. Çocukluğum boyunca, ‘Hangi
millettensin?’ sorusuna muhatap oldum. Dedemin ve Milli Eğitim’in öğrettiği
gibi, ‘Türk’üm’ derdim. “Hepimiz Türk’üz, asıl milletin ne?’ diye devam ederdi
sorgu. Türk olmayı çok önemsemiyorlardı ya da bir tür resmi kimlik gibi
görüyorlardı sanırım” (Tunç, Akt: İnci, 2014: 40).
Buna göre eserlerde her ne kadar göç kaynaklı bir kültürel yabancılaşma
vurgusu yapılmasa da çok kültürlü yapıdaki çatışmaların, etnik köken ve kimlik
konusunda ayrıştırıcılık misyonunu üstlendiği ve bireyleri taraf olma konusunda
psikolojik bir bocalamaya sürüklediği söylenebilir. Eserlerindeki kimlik kargaşası ve
aidiyet sorunları dolayısıyla ruhsal bozukluklara ve psikolojik hastalıklara yol açan
kültürel yabancılaşmanın, yazarın öz yaşam öyküsünden esinlenmeler bağlamında
ifade edildiği yorumu yapılabilir. Bununla birlikte Ayfer Tunç’un eserlerinde konu edindiği
kültürel yabancılaşma biçimi daha çok, göstergebilimsel bağlamda doğa-kültür karşıtlığına
denk gelen, köy-kent çatışması dolayımında ele alınmış ve modern yaşam biçimine
eleştirel bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu bağlamda eserlerde yine yazarın öz yaşam
öyküsünün izleri sürülebilir. Ayfer Tunç’un çocuk yaşta babasını kaybettikten sonra
kırsal kesimden kente göçmek durumunda kalması onun öz yaşam öyküsünde de
doğa-kültür karşıtlığında bir kültürel yabancılaşmaya maruz kalmış olabileceği
ihtimalini ortaya çıkarır. Nitekim yazar bu durumu kendisi de itiraf etmektedir:
“Annem genç kızken gençlerin eğlencelerine gitmek istermiş, anneannesi izin
vermezmiş. Kızlarının omuzları açıkta bırakan elbiseler giymelerine izin veriyor
ama kızlı erkekli eğlencelere göndermiyor. Taşrada Batılılaşma böyle oluyormuş
demek ki. Sözde Batılı, özde muhafazakar. Bu arada kalmışlık benim anne
tarafımın temel karakteri oldu. Bence Türkiye’nin de temel karakteri” (Tunç,
Akt: İnci, 2014: 40).
Yazarın
birebir
tanıklığı
doğrultusunda
ifade
ettiği
üzere
kültürel
bir
bocalama içinde olan modernleşme yolundaki bireyler, her iki tarafa da ait
olamadıklarından sınırda kalan kişilik yapılarını meydana getirirler. Buna göre
Tunç’un eserlerinde özellikle kültürel yabancılaşma kaynaklı sınır kişiliklere yer
vermesinde
bilinçdışı
deneyimlerinin
de
katkı
sağladığı
söylenebilir.
Yazarın kendisinin de itiraf ettiği gibi “Yeşil Peri Gecesi”ndeki hikâyelerinin
büyük bir bölümü Erenköy Lisesindeki gözlemlerinin bir aktarımıdır. Lise
döneminde yatılı bir öğrenim sürecinden geçen Tunç, özellikle yurtta yakın
çevresindeki arkadaşlarının yaşamlarını öykülemiştir. Ayfer Tunç babasını küçük
yaşta kaybettiğinden yatılı okumak durumunda kalmıştır; ancak arkadaşlarının
birçoğu aile birliği bozulan ebeveynlerin çocuklarıdır. Müstakil yaşamları dolayısıyla
birbirinden tamamen farklı bir kültürel çevreye sahip olan ebeveynlerin çocukları da
farklı kültürel yapılara maruz kaldıklarından önce çevrelerine sonra da kendilerine
karşı yabancılaşmışlardır. Nitekim “Yeşil Peri Gecesi”ndeki Şebnem’in hikâyesi de
farklı sebeplerle parçalanmış bir ailedeki kültürel yabancılaşmayı konu almaktadır.
Annesi ve babası boşanan Şebnem’in çevresine ve kendisine karşı yaşadığı
yabancılaşma şu şekilde dile getirilmiştir:
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“Baba öl de kurtulayım. Ya da ben öleyim kurtulayım. Ya da en iyisi ikimiz de
ölelim kurtulalım. Baba duydun mu? Annem Frau Liebisch olmuş. Vantuş
söyledi. Annem için bir şarkı besteledim baba. Söyleyeyim mi? Bayan İbiş /
olmuş Liebisch / Bi hıyar bulmuş / Berlin’e gitmiş / Berlin güzelmiş / Hıyar
şoförmüş / Bayan İbiş / Frau Liebisch / Mutlu musun? / Mutsuz musun? / Mutlu
musun? / Mutsuz musun?” (Yeşil Peri Gecesi, 2016: 260).
Maruz kaldığı bunalımlı ortamda yabancılaşarak yaşama sevincini kaybeden
Şebnem’in babası geleneksel kültürün temsilcisi iken; Avrupa görmüş olan annesi
modern kültürün temsilcisi konumundadır. İkisi arasında bir tercih söz konusu
olmadığından, kurtuluşun tek yolu varoluşun sonlandırılması olarak görünmektedir.
Bu noktada bireyin mutluluğu ya da mutsuzluğu bir anlam ifade etmemektedir.
Modern çağda ortaya çıkan göç olgusu inanç ve ekonomi alanlarında zor
zamanlardan geçildiğini ortaya koymaktadır. Politik olarak bir önem arz etmese de
mutluluk arayışında olan insanlar göç etmek durumunda kalmışlardır. Kültürel
yabancılaşmayı ve bunun sonucunda ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıkları eserlerine
konu eden Herta Müller’in yaşam öyküsüne bakıldığında da yine bir göç olgusuyla
karşılaşılmaktadır. Baskıcı Çavuşesku rejimi altında kötü bir çocukluk dönemi
geçiren Herta Müller, daha iyi yaşam koşullarına kavuşabilme ümidiyle Batı
Almanya’ya göç etmiş ve bu durumu eserlerinde sıklıkla konu etmiştir. Siyasi ve
sosyal zorunluluğun yanı sıra huzur ve mutluluk arayışının bir sonucu olarak bir
Doğu ülkesinden Batı ülkesine gerçekleştirilen göç durumu, “Keşke Bugün
Kendimle Karşılaşmasaydım”ın çıkış noktasını oluşturmaktadır ve “Yürekteki
Hayvan”da da aynı temalar işlenmiştir. Yazarın kendi yaşamıyla ilgili oluşturduğu
kolajlar incelendiğinde, özellikle “Yürekteki Hayvan” adlı eserinin, öz yaşam
öyküsünün birebir yansıması olduğu görülmektedir (bkz. Haines-Marven, 2013: 105111). Ayfer Tunç’un eserlerinden farklı olarak Herta Müller’in yapıtlarında coğrafi
konum değişikliği kökenli kültürel yabancılaşmanın daha çok ön planda olduğu
görülür. Geleneksel ve modern kültür arasındaki geçişte gerçekleşen yabancılaşmayı
Ayfer Tunç’un kahramanları aynı etnik kültür çerçevesinde yaşarken; Herta
Müller’in kahramanları, eş zamanlı olarak, yabancı bir ulusal kültüre adaptasyon
sürecini de deneyimlemek durumunda kalmaktadır. Buna göre, otobiyografik
unsurlar da göz önünde bulundurulduğunda, Herta Müller’in ve dolayısıyla
kahramanlarının hem yabancı olan Batı kültürüne hem de modern kültüre adaptasyon
sürecinde iki katmanlı bir kültürel yabancılaşmaya maruz kaldıkları söylenebilir.
Romanyalı bir yazar olarak Almanya’ya göç eden Herta Müller’in hemen hemen
bütün eserlerinde iki farklı ülkenin kültürel özellikleri arasında bocalayan roman
kişilerine rastlamak mümkündür. Yazarın özellikle Romanya’dan Almanya’ya göç
ettikten sonra yazmış olduğu “Tek Bacaklı Yolcu” eserinde yer alan İrene karakteri,
Herta Müller’in bizzat yaşamış olduğu kültürel yabancılaşmayı resmeder gibidir:
“Şimdiye kadar nerede oturuyordunuz, diye sordu bina görevlisi.
Sığınmacılar yurdunda.
Nereden geliyorsunuz.
İrene diğer ülkenin adını söyledi.
Kim vardı orada.
İrene diktatörün adını söyledi” (Tek Bacaklı Yolcu, 2013: 36-37).
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Buna göre tek bacaklı yolcu İrene de Herta Müller gibi ülkesindeki
diktatörlük rejiminden kaçarak huzuru ve mutluluğu başka bir ülkede arama yoluna
gitmiştir. Bu bakımdan gerek yazarın hayatında gerekse eserlerinde kültürel
yabancılaşmaya maruz kalan kişilere yabancılık duygusunu daha derinden hissettiren
ve göç etme zorunluluğunu doğuran durum, aslında kişilerin kendi ülkelerinde
diktatör rejim tarafından da ötekileştirilmesidir. Diğer taraftan söz konusu kişiler göç
ettiği ülkede de bir sığınmacı durumundadır ve orada ona her zaman bir öteki,
yabancı gözüyle bakılacaktır. Kendi ülkelerinde ötekileştirilerek kabul görmeyen
göçmenler, yerleştikleri ülkede de yabancı konumunda olduklarından bir aidiyet
sorunu yaşamaktadırlar. Göç olgusuna maruz kalan modern çağın bireyinin yaşadığı
sosyo-kültürel değişimlerin kendisine de yabancılaşarak psikolojik yapısını da
olumsuz etkilediği söylenebilir. Aidiyet duygusunu yitiren modern bireyin kendine
yabancılaşması, kültürel yabancılaşmayı sınır durumlara götüren en önemli
değişimlerden biri olarak gösterilebilir. İrene’nin kendi fotoğrafı hakkında yaptığı
yorumlar kendisine yabancılaşması sonucu geçirdiği psikolojik bunalımın en somut
göstergesidir: “Zarfın içinden bir fotoğraf almış ve ona bakmıştı. Tanıdık bir kişi,
yine de kendisi gibi değil. Ve asıl meseleye gelince, İrene’ye gözlerde, ağızda ve
orada, burunla ağız arasındaki olukta yabancı bir kişi vardı. Yabancı bir kişi sızmıştı
İrene’nin çehresine” (Tek Bacaklı Yolcu, 2013: 19). Müller’in İrene aracılığıyla dile
getirdiği üzere İrene fiziksel olarak aynı İrene’dir ancak psikolojik anlamda ikiye
bölünmüştür ve hangi taraftan bakarsa baksın gördüğü kişi kendisi olmayacaktır;
çünkü her iki tarafa da ait değildir. Otobiyografik bakış açısıyla değerlendirildiğinde
diktatör rejimin uygulandığı bir ülkeden diğerine göç eden İrene karakterinin
yaşadığı bu kültürel yabancılaşma kaynaklı sınır durumların, aslında Romanya’dan
Almanya’ya göç eden Herta Müller’in yaşadığı kültürel yabancılaşma ve psikolojik
bunalıma işaret ettiği söylenebilir. Nitekim yazarın yine otobiyografisinden yansımalar
barındıran eserlerinden “Yürekteki Hayvan”da da diktatör rejimin gölgesinden çıkarak daha
güzel ve özgür bir yaşam sürmeyi umut eden bireylerin yaşadığı hayal kırıklığı şu şekilde dile
getirilmiştir: “Almanlar gururlu bir halktır, dedi kürkçü, biz Romenler ise
lanetlenmiş köpekler. Korkaklar sürüsü, insan intiharlarda görüyor bunu. Herkes
kendini asıyor, ama kendini vuran yok. Sizin Hitler’iniz bize güvenmemişti”
(Yürekteki Hayvan, 1996: 153). Buna göre kendi ülkelerinde kabul görmeyen
modernleşme yolundaki bireylerin yerleştikleri ülkede de umutları tükendiğinden,
kurtuluşun tek yolu kendi varoluşlarını sonlandırmaktır. Bu bakımdan ruhsal
çöküntünün yaşandığı böylesi bir ortamda intihar vakalarındaki artış kaçınılmaz
olmuştur.
Bu bağlamda göçmen kökenli bir aileden gelen Ayfer Tunç’un, dolaylı bir
kültürel yabancılaşma deneyimlediği ve eserlerinde coğrafi konum değişikliği
kaynaklı bir kültürel yabancılaşmadan ziyade aynı ulusal kültür içerisinde gelişen
modernleşme çabalarını ve bunun sonucunda ortaya çıkan psikolojik durumları konu
edindiği söylenebilir. Bununla birlikte yazar, zaman zaman kendi gözlemlerini ve
bilinçdışı
deneyimlerini
de
eserlerine
aktardığını
ifade
etmektedir.
Herta Müller ise, Romanya’dan Batı Almanya’ya göç etmek durumunda
kaldığından, Ayfer Tunç’tan farklı olarak, birebir kültürel yabancılaşmayı yaşamıştır.
Bu bakımdan yazarın eserlerinde geleneksel kültürün temsili olarak düşünülen bir
doğu
ülkesindeki
diktatörlük
rejiminden,
modern
kültür
taşıyıcısı
olarak
tanımlandığından özgürlük, huzur ve mutluluk arayışının odak noktası olan bir Batı
ülkesine gerçekleştirilen göçten kaynaklı bir kültürel yabancılaşma söz konusudur.
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Bu noktada geleneksel ve modern kültür karmaşasından ziyade farklı bir ulusun
kültürüne adapte olma süreci, kültürel yabancılaşmanın ruhsal yükünü arttıran bir
durum olarak görülebilir. Yine Ayfer Tunç’un eserlerinde gözlemlendiği gibi Herta
Müller de eserlerinde deneyimleri ve bilinçdışı yansımalardan yararlanmıştır.
Yazarın hazırlamış olduğu kolajları aracılığıyla otobiyografik izlerin sürüldüğü
eserlerinde özellikle bizzat deneyimlediği kültürel yabancılaşmanın yol açtığı
travmatik durumların, roman kişilerinin psikolojik tasvirleri üzerinden aktarıldığı
söylenebilir.
4. Kültürel Yabancılaşmanın Eserlerdeki Sembolik Yansımaları
Herta Müller, modern toplumların geçirdiği başkalaşım sürecini eserlerinde yusufçuk
böceğiyle sembolleştirmiştir. “Tek Bacaklı Yolcu” eserinde modern bireyin yaşadığı kültürel
yabancılaşma yusufçuk sembolü üzerinden İrene’nin ağzından şu şekilde aktarılır: “O
günlerde televizyon ekranındaki politikacılar her zamankinden daha yabancıydılar.
Birbirlerini arıyorlardı; şaşkındılar. Bir kayığın kenarındaki yusufçuklar gibi oturuyorlardı
masaların
kenarında” (Müller, 2013: 46). Büyük ve renkli kanatlarıyla hemen her medeniyetin
ilgisini çeken yusufçuk, geçirdiği fiziksel değişimlerle de dikkati çeker. Etobur bir
hayvan olan bu böcek, yetişkin hale geldiğinde dişlerini, tüylerini, derisini ve
maskesini dökerek tam anlamıyla bir metamorfoz geçirir. Bu bakımdan Kızıldereli
kültüründe dönüşüm ve yeniden doğuşun sembolü olarak kabul edilir ve çoğunlukla
reenkarnasyon ile bağdaştırılır. Su içinde adeta bir su perisi gibi doğan ve yaşamının
büyük bir bölümünü su kıyısında geçiren yusufçuk, hayatta kalmak ve dişisini
kazanmak
için
büyük
bir
mücadele
verir
(bkz.
https://benimhayvanlarim.com/hayvanlar/yusufcuk-buyuk-kanatli-bocek/)
(E:
11.02.2020). Modern bireyler de yaşam döngüleri ve hayat mücadeleleri su kıyısında
başlayan yusufçuklar gibi değişimin eşiğinde tasvir edilirler. Yusufçuğun hayatta
kalma yeteneği ve yaşam döngüsünü tamamlamak için verdiği mücadele ise modern
bireyin baş döndürücü bir hızla devinen kapitalist ve materyalist dünyadaki yaşam
mücadelesi ile ilişkilendirilebilir. Modern birey de büyük umutlarla su perisi gibi
doğduğu modern dünyada tutunamamış ve gerek fiziksel gerekse ruhsal anlamda bir
metamorfoza uğramıştır. Diğer taraftan yusufçuğun etobur bir hayvan olması onun,
modern dünya ile de bağdaştırılabileceğini akla getirir. Gün geçtikçe ağırlaşan
modern yaşam koşullarının da aynı yusufçuk gibi modern bireyi yiyip bitirdiği
yorumu yapılabilir.
Tunç, kültür kökenli bilinçdışının sembolik yansımalarını, roman kişilerinin isimleri
üzerinden
belirginleştirmiştir.
Doğru
yolun
göstericisi
konumundaki
Mürşit
ile içinde bulunduğu zor durumdan şikâyetçi olmayan ve teslimiyetçi ruh haliyle iyi
kötü her durumda şükreden karısı Şükran, geleneksel kültürün; bağımsız ve yenilikçi
bir birey olarak tanıdığımız Özgür ise modern kültürün sembolü olarak
değerlendirilebilir. Kültürün bir parçası olarak değerlendirilebilen ahlaki değerlerin değişimi
de
yine bu isimlerin sembolize ettiği kültürel değerler üzerinden betimlenmiştir.
Modernitenin sembolü olan Özgür karakteri dikkate alındığında, modern kültürle
birlikte geldiği öngörülen sınırsız özgürlük düşüncesinin Özgür’ün davranışlarıyla
tasvir edildiği ve bu durumun geleneksel ahlak yasalarının ihlalini de beraberinde
getirdiği söylenebilir.
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Buna
göre
kültürel
yabancılaşma
kaçınılmaz
bir
hal
almaktadır. Özgür ile sembolleşen modern kültür algısı şu şekilde tasvir
edilmektedir:
“Epeydir Mürşit’in kulağına şehirde biraya esrarın eşlik ettiği geliyor. Başta
Özgür için endişelenmişti, sonra dikkat etti, esrar içmesi muhtemel
arkadaşlarıyla görüşmüyor, rahatladı. Ama aynı anda içinde bir yer sızladı. Oğlu
yasak, korku tanımasın, hayata iştahla saldırsın isterdi, merak etsin, kurcalasın,
sınırları zorlasın. Öte yandan baba sonuçta, oğlunun başına bir şey gelecek diye
ödü kopuyor” (Tunç, 2014: 59).
Alıntıdan da anlaşıldığı üzere Mürşit karakteri bir taraftan oğlunun modern
yaşam biçiminin bir getirisi olan sınırsız özgürlük durumuna ayak uydurmasını ve bu
bakımdan modern bireyin sosyal hayat içindeki davranış biçimini desteklerken diğer
taraftan geleneksel baba rolünün bir gereği olarak, onu her türlü kötülükten koruma
içgüdüsünden vazgeçememektedir. Bu durum, geleneksel kültür bağlamında doğru
yolun sembolü olması beklenen Mürşit’i zihinsel ve ruhsal bir karmaşaya iter. Buna
göre çoğunlukla modern görünümlü bir baba profili çizen Mürşit, zaman zaman
geleneksel değerlerinden ödün vermekte zorlandığından, tamamen modern bir
kimliğe bürünen oğlu Özgür ile kuşak çatışması yaşamaktadır. Oğlu hakkındaki
düşünceleri ve mevcut durum karşısındaki davranışları, geleneksel kültürün sembolü
olmaya zorlanan Mürşit’in içinde bulunduğu kültürel yabancılaşmanın yol açtığı sınır
durumların açık bir göstergesi olarak nitelendirilebilir. Geleneksel yanı baskın diğer
bir karakter olan Şükran’ın sınır duruma gelmeyişinin nedeni ise, geleneksel kültürün
sembolü olmaya zorlanmadığından, daha determinist ve materyalist bir tutumla
yaklaştığı modern yaşam biçimine uyum sağlamada Mürşit kadar zorluk
yaşamamasıdır. Şükran, gelenek ile modern arasındaki bu karmaşık geçiş sürecini
kabul etmiş ve iki zıt kutup arasındaki ihtilafa müdahil olmayarak adının gerektirdiği
davranış biçimine uygun bir şekilde iyi kötü her haline şükretmektedir. Tunç’un,
modern bireyin deneyimlediği kültürel yabancılaşmayı ve sınır durumu psikolojisini
genellikle roman kişilerine taktığı sembolik isimler üzerinden tasvir ederek görünür
kılmaya çalıştığı söylenebilir. Zira yazar yalnızca “Yeşil Peri Gecesi”nde eserin
başkişisi
ve
anlatıcısı
konumundaki
kadın
karakterin
ismini
açıkça
dillendirmemektedir. Eserde hem bedensel hem de ruhsal anlamda bir sömürü aracı
olarak tasvir edilen kadın karakterinin adının Şebnem olduğunu, ancak yazarın
“Kapak Kızı” adlı eserini okuduğumuzda anlayabiliyoruz. Bu bakımdan Ayfer
Tunç’un, yabancılaştırma ve ötekileştirme unsuru olarak kullandığı Şebnem
karakterine ismiyle seslenmeyerek onun, modern kültür ortamında satın alınabilen
cansız bir nesne olarak metalaştırılmasına göndermede bulunduğu söylenebilir.
Müller
ise,
Tunç’tan
farklı
olarak,
kültürel
yabancılaşmayı
genellikle
isimsizleştirdiği karakterler üzerinden sembolize etmiştir. “Keşke Bugün Kendimle
Karşılaşmasaydım” eserindeki kadın karakteri isimsizleştirerek yabancılaştırmış ve
ötekileştirilmiştir. Hikâyesini kendi ağzından aktaran kadın kahramana bir isim
konulmaması okurun, kültürel yabancılaşmaya maruz kalan kahramanın sınırdaki
kişilik yapısıyla özdeşlik kurmasının yolunu açmıştır. Buna göre modern dünyadaki
her birey, bugün kendisiyle karşılaşma ihtimali ve belki de korkusuyla yaşamını
sürdürmektedir. “Yürekteki Hayvan”da ise, kahramanlar çalışıp para kazanabilmek
için göç ettikleri ülkenin kuralları doğrultusunda isim değişikliği yapmak zorundadır:
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“Edgar köyde ailesinin yanında oturuyordu. Kovulduğu için söylenmemişlerdi
ona. İşler eskiden de böyleydi, demiş babası. Büyükbaban istasyon şefi
olamamıştı, çünkü bir Macar adı taşımayı kabul etmemişti. Hat işçisi olarak
kalıp, vadideki viyadükte çalışmıştı. Abullabut heriflerden biri adını ‘sz’ ile
yazmayı kabul ettiği için üstünde üniformasıyla deri koltuğunda kıçını ısıtmaya
hak kazanmıştı” (Yürekteki Hayvan, 1997: 166).
Kişinin
ismi,
onun
belirli
bir
kültüre
olan
aidiyetinin
en
somut
göstergelerinden biri olarak tanımlanabilir. Buna göre yeni kültürel düzen, kendine
özgü yeni bir ismi gerekli kılmaktadır. Nitekim kültürel asimilasyonun en hızlı ve
etkili hali, isim değişikliği ile mümkün olabilmektedir. Müller’in eserlerinde
kullanılmayan ya da zorunlu olarak değiştirilen kahraman isimlerinin, kültürel
yabancılaşmanın en önemli unsurlarından biri olarak kullanıldığı söylenebilir.
Herta
Müller’in
kültürel
yabancılaşmanın
sembolü
olarak
kullandığı
söylemlerden biri de yürekteki hayvan tanımlamasıdır. Diktatör bir rejim altında
yaşayan karakterlerin başka bir ülkeye göç etmek durumunda kalmalarıyla
parçalanan geleneksel aile yapısında dışarıda kalarak yabancılaşan taraf, yürek
hayvanı olarak nitelendirilmiştir. “Yürekteki Hayvan” eserinde yerleştikleri ülkeye
uyum sağlama çabası içerisindeki aile bireylerinin her biri bir yana savrulmuş, aile
birliği dağılmış ve bu durumdan en çok çocuklar etkilenmiştir:
“Ancak ikinci korkudan sonra, mektubun annemden gelmiş olduğu geldi aklıma.
Bel ağrılarından sonra şöyle yazıyordu mektupta: Büyükanne geceleri uyumuyor.
Gündüzleri uyuyor. Geceyle gündüzü karıştırıyor. Büyükbaba hiç dinlenemiyor.
Büyükanne ona gözünü kırptırmıyor, gündüz ise uyuyamıyor büyükbaba. […]
Büyükbabanın ellerini tutup, uyumamalısın, yürek hayvanın henüz gelmedi eve,
diyor. Büyükbaba, yaşının kaldıramayacağı kadar uykusuz kalıyor. Ben de
saçma sapan rüyalar görüyorum. Bahçede kırmızı horozibikleri topluyorum”
(Yürekteki Hayvan, 1997: 110-111).
Eserde, başta anne ve büyükanne olmak üzere tüm aile bireyleri yabancı
memlekete yerleşmiş olan kahramanın özlemini çekmektedir. Siyasi ve ekonomik
nedenlerden dolayı başka bir kültürde yetişmek durumunda kalan kahraman,
yürekteki hayvan olarak tasvir edilmiştir. Yazarın, kültürel yabancılaşmaya maruz
kalan kişileri ve yaşadıkları özlemi sembolik bir ifadeyle yürekteki hayvan olarak
somutlaştırdığı görülmektedir.
Sonuç
Sonuç olarak, aynı ortamda aynı anda düzen ve kaosun birlikteliğini yaşayan modern bireyin
yabancılaşma deneyimi, doğa-kültür arasındaki sıkışmışlığından kaynaklanmaktadır. Modern
birey, içinde yaşadığı toplumda ötekileştirilmesiyle bir kültür şoku yaşamış ve aidiyet
duygusunu yitirmesiyle birlikte deneyimlediği kimlik bunalımı neticesinde ilkin çevresine,
sonra da kendisine yabancılaşmıştır. Yeni kültür ortamına adaptasyon sürecinde
iletişimsizleşerek yalnızlaşan birey, mutsuzluk ve umutsuzluk içine düştüğü ruhsal çöküntü
neticesinde psikolojik buhranlar geçirmiştir.
Eserlerinde kimi zaman açık kimi zaman örtük biçimde otobiyografik aktarımlar yapan Herta
Müller ve Ayfer Tunç, modern bireyin deneyimlemiş olduğu kültürel yabancılaşmayı çeşitli
semboller üzerinden tasvir etmişlerdir. Ayfer Tunç, modern bireyin yaşadığı kültürel
yabancılaşmayı roman kişilerine verdiği isimler (Özgür, Mürşit, Şükran) üzerinden
sembolleştirirken;
Herta
Müller,
isimsiz
bıraktığı
kahramanlarını
bir
yabancılaştırma unsuru olarak kullanmıştır.
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Buna göre Müller’in eserlerinde isimsizleştirilen roman kişilerinin, bir anlamda yok
sayıldığından, kültürel yabancılaşmayı daha belirgin olarak deneyimlediği söylenebilir. Diğer
taraftan Müller’in eserlerinde yine kültürel yabancılaşmanın bir sembolü olarak hayvan
betimlemelerine yer verildiği görülmektedir. Yazar birçok eserinde bahsettiği yusufçuk
böceğini,
gerek
fiziksel
özellikleri
gerekse
doğadaki
bulunma
şartları
dolayısıyla kültürel yabancılaşma yaşayan modern çağın bireylerinin yaşadığı
başkalaşım sürecinin bir sembolü olarak kullanırken; modern bireyin göç olgusu
sonrasında
yaşadığı
kültürel
yabancılaşmayı
ise
yürekteki
hayvan
olarak
somutlaştırmıştır. Her iki eserde de gelenekselden kültürden modern kültüre geçiş sürecinde
yaşanan kültürel yabancılaşma konu edilmektedir. Ancak Müller’in eserlerinde göç unsuru
önemli bir etkendir ve bu bakımdan Müller’in kahramanları, kültürel yabancılaşmayı farklı
boyutlarıyla ve daha derinlikli olarak deneyimlemişlerdir.
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ÖZET
Günümüz teknoloji çağında gelişim sürecinin hızlı olması, toplumları ve bireyleri kaçınılmaz
bir değişim çarkına sürüklemektedir. Başta sosyal alandaki gelişmeler olmak üzere kişisel
gelişim çalışmaları gibi, eğitim alanındaki yeni yaklaşımlar da önem arz etmektedir. Yabancı
dil eğitimi alanındaki yenilikleriyle bu değişime katkı sağlamak amacı ile Montessori ve
Waldorf’un Yabancı Dil Öğretiminde kozmik eğitim anlayışı önem arz etmektedir.
Bu çalışmanın amacı gerek Montessori, gerekse Waldorf’un kültürlerarası ve iletişimsel
yönleri göz önünde bulundurularak, yöntemlerinin uygulamalı yabancı dil öğretiminde nasıl
hayata geçirildiği sorusu üzerinde durmaktır. Araştırmanın çıkış noktası, Türkiye’deki
Yabancı dil olarak Almanca öğretimindeki öğrencilerinin Montessori ve Waldorf yöntemi ile
uygulamalı olarak Alman dilinin işlevi konusunda bilinçlendirmek, bu dili bir iletişim aracı
olarak kullanarak, kültürlerarası yetilerinin gelişimini, kültürlerarası edebi eserlerle dil ve
kültür farklılıklarını karşılaştırarak sağlamaktır.
Çalışmanın ilk bölümünde kozmik eğitim kavramına açıklık getirdikten sonra Montessori ve
Waldorf yöntemlerinin bu yöntem ile yabancı dil öğretimine ne gibi katkılar sağlanabileceği
ele alınacaktır. Bu bölümde proje ve uygulama odaklı öğrenmenin farklı yönleri ele alınarak
geleneksel yöntemle karşılaştırılacaktır. İkinci bölümde uygulama odaklı öğrenme temel
alınarak, kültürlerarası edebi bir eser ve bir film bağlamında öğrencilerin aktif olarak derse
katılmaları ve dilsel kazanımlarını ele alınacaktır. Çalışmanın sonuç bölümünde, söz konusu
yöntemlerin uygulanması ile yabancı dil dersine aktif katılım sağlanması, tatbiki ders
sürecinde öğrencilerin yabancı dil dersini bilişsel, kinestetik ve duyuşsal olarak kozmik eğitim
anlayışıyla, hem dilsel becerilerinin hem de kültürlerarası yetilerinin gelişimini nasıl etkilediği
ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı Edebiyat, Yabancı Dil Eğitimi, Montessori, Waldorf.
MONTESSERI AND WALDORF’S KOSMIC EDUCATION APPROACH IN
FOREIGN LANGUAGE TEACHING
ABSTRACT
In contemporary technology age, the rapid development process drags societies and
individuals to an inevitable change wheel. New approaches in the field of education also
important, such as personal development studies, especially in the social field. In order to
contribute to this change with their innovations in the field of foreign language education,
Montessori and Waldorf’s cosmic education comprehension is important.
The aim of this study is to dwell on the question of how Montessori and Waldorf’s methods
are implemented in applied foreign language teaching, considering the intercultural and
communicative aspects both. The starting point of this research is to raise the awareness of the
students in teaching German as a foreign language in Turkey about the function of the
German language by using Montessori and Waldorf methods and to use this language as a
communication tool, to ensure the development of their intercultural skills by comparing
language and cultural differences with intercultural literary works.
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In the first part of the study, after clarifying the concept of cosmic education, what kind of
contributions Montessori and Waldorf methods can provide to foreign language teaching will
be discussed. In this section, different aspects of project and practice-oriented learning will
be discussed and compared with the traditional method. In the second part, on the basis of
practice-oriented learning, students’ active participation in the course and their linguistic
achievements will be discussed in the context of an intercultural literary work and a film. In
the conclusion part of the study, it will be discussed that how the application of these methods
and active participation in the foreign language lesson affect the development of both
linguistic skills and intercultural abilities of the students in the practical lesson process, with a
cognitive, kinesthetic and affective understanding of cosmic education.
Keywords: Comparative Literature, Foreign Language Teaching, Montessori, Waldorf
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CUMHURİYET SONRASI KALEMİŞİ SÜSLEME GELENEĞİNİ DEVAM ETTİREN
DENİZLİ-ÇAMELİ SARIKAVAK VE AKPINAR CAMİLERİ
Dr. Öğretim Üyesi Erbil CÖMERTLER AKTUĞ
Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk İslam Sanatları
Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-9513-6634
Özet
17. yüzyıldan sonra yenileşme çabaları içerisine giren Osmanlı Devleti, klasik dönemde
mimaride doruk noktasına ulaştığından, sanat alanında bu yenileşme çabalarının yansımaları,
daha çok süsleme üzerinde yoğunluk kazanmıştır. Yenilik arayışına giren mimari ile
minyatürün buluşması daha çok duvar yüzeylerinde olmuştur. Belli bir süsleme programına
sahip bu süslemenin gelenek haline gelmesinin yansımaları da en çok camilerde karşımıza
çıkmaktadır. Geniş halk kitlelerinin beğenisini kazanarak en küçük yerleşim birimlerine kadar
uzanan kalemişi süslemeli cami geleneği, XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak
günümüze kadar popülerliğini korumuştur. Bir ekol şeklinde gelişen bu gelenekte zaman
içerisinde özellikle Cumhuriyet’ten sonra mimari ve süslemede bazı özelliklerin ön plana
çıktığı bazı özelliklerin de ortadan kalktığı izlenebilmektedir.
Çalışma kapsamında ele aldığımız Denizli Çameli Sarıkavak ve Akpınar Camileri bu
değişiklikleri izleyebildiğimiz camilerden ikisidir. İbadete 1951 yılında açılan Akpınar Camii
kareye yakın dikdörtgen bir alana oturmaktadır. 1952 yılında faaliyete geçen Sarıkavak Camii
orjinalde enine dikdörtgen bir plan düzenlemesine sahipken yapılan ilavelerle dikey
dikdörtgen bir düzenlemeye sahip olmuştur. Moloz taş malzeme ağırlıklı olarak inşa edilmiş
her iki camiinin kalemişi süslemeleri harim mekânında yoğunlaşmaktadır. Baskı “estampaj”
tekniğinin ağırlık kazandığı kök boyalarla yapılan süslemelerde mimari, sembolik tasvirler ile
bitkisel süslemelerin motif çeşitliliğinin önceki dönemlere göre azalmasına karşın yazının
giderek hâkimiyeti ele geçirdiği anlaşılabilmektedir.
Rölövesi çıkarılan ve fotoğraflarla desteklenen çalışmada, camiler mimari ve süsleme
özellikleri üzerinde durularak tanıtılmaya çalışılmıştır. Küçük yerleşim birimlerinde yer
almaları, camilerin kullanım dışı kalmış olmaları ve restorasyon çalışması yapılmamış olması,
yapıları ve süslemeleri giderek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Geleneği
devam ettiren bu camileri belgelenerek sanat literatürüne kazandırmak ve gelecek kuşaklara
aktarabilmek en büyük amacımızdır.
Anahtar Kelimeler: Denizli-Çameli, Sarıkavak, Akpınar, Cami, Kalemişi Süsleme
DENIZLI-CAMELI SARIKAVAK AND AKPINAR MOSQUES CONTINUING THE
TRADITION OF POST-REPUBLIC PAINTED DECORATION
Abstract
As the Ottoman Empire, which entered into innovation efforts after the 17th century, reached
its peak in architecture in the classical period, the reflections of these innovation efforts in the
field of art gained more intensity on decoration. The meeting of the architecture seeking
innovation with the miniature was mostly on the wall surfaces. The reflections of becoming a
tradition of this decoration having a certain ornamentation program are mostly seen on
mosques. The tradition of mosques with painted decorations, which gained the admiration of a
vast majority of public and extended to the settlements with smallest sizes, has maintained its
popularity until today starting from the first quarter of the 18th century.
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In this tradition, which developed in the form of a school, it can be observed that some
features in the architecture and decoration came to the forefront, and some features
disappeared, especially after the Republic.
Denizli Çameli Sarıkavak and Akpınar Mosques, which we reviewed within the scope of the
study, are two of the mosques on which we can observe these changes. Akpınar Mosque,
which was opened for worship in 1951, sits on a rectangular area resembling a square.
Sarıkavak Mosque, which started to operate in 1952, currently has a vertical rectangular
arrangement with the additions made, whilst it originally had a transverse rectangular plan
arrangement. The painted decorations of both mosques, which were built mainly of rubble
stone, are concentrated on the sanctuary. On the decorations made with root dyes and the
printing "estampage" technique was used dominantly, it can be seen that although the
architectural, symbolic depictions and the motif diversity of the plant ornaments have
decreased compared to the previous periods, the writing has gradually taken over dominance.
The mosques, surveys of which were produced and supported by photographs, were tried to
be introduced by emphasizing their architectural and decoration features in the study. The fact
that the mosques are located in small-size settlements, they are out of use and the restoration
work has not been done, puts the constructions and the decorations at the risk of extinction.
Our main aim is to document these mosques, which continue the tradition, to bring them into
the literature of art and to transfer them to future generations.
Keywords: Denizli-Çameli, Sarıkavak, Akpınar, Mosque, Painted Decoration
Giriş
Denizli İli Çameli İlçesine bağlı yakın mahallelerde yer alan her iki cami dikdörtgen
planlarıdır. Kırsal mimariye özgü küçük yapılar olarak karşımıza çıkan camiler, içten düz
tavan dıştan kırma çatıyla kapatılmıştır. Geçmişten beri süregelen kalemişi süslemeli cami
geleneğini bazı değişikliklerle devam ettirmeleri açısından her iki cami ortak özellikler
göstermektedir. Zaman içerisinde kalemişi süslemeli camilerde plan tipolojisindeki
farklılaşma dışında süslemelerde de bazı motiflerin azaldığı hatta tamamen ortadan kalktığı
bazı motiflerin ise daha yoğunlaşarak popülerlik kazandığı izlenebilmektedir. Çalışmada her
iki cami tüm ayrıntılarıyla işlenerek, benzer veya erken tarihli örneklerle karşılaştırılmaya ve
değişiklikler tespit edilmeye çalışılacaktır.
Gelişme
Sarıkavak Camii
Denizli İl merkezinin 105 km güneyindeki Çameli İlçesinin 21 km güneybatısında yer alan
Sarıkavak Mahallesinde bulunan camiye ait bir inşa veya onarım kitabesi bulunmamaktadır.
Edinilen bilgilere göre caminin inşasına 1951 yılında başlanmış 1952 yılında ibadete
açılmıştır. Camide harim mekânını genişletme çalışmaları 1989-90 yıllarında, minare ise 1991
yılında dönemin muhtarı Ali Gencel tarafından yaptırılmıştır. Süslemeleri yapan kişi hakkında
net bilgi olmamakla birlikte Fethiye’den gelen bir usta tarafından yapıldığı belirtilmektedir1.
Dağlık bir arazide kuzey ve batıdan yamacın hemen kıyısında yer alan cami, duvarlardaki
izlerden anlaşıldığı kadarıyla 8.50x8.05 m ölçülerinde kareye yakın dikey dikdörtgen bir
harim mekânına sahipken kuzeyine yapılan ilavelerle 8.05x14.34 m ölçülerinde dikey
dikdörtgen bir plan tipine dönüştürülmüştür.
1

Caminin inşa, onarım tarihi ve usta bilgilerine, Sarıkavak Camii İmamı Mevlüt Türk’ün kayınpederi, 1884-87
yılları arasında muhtarlık yapan, günümüzde Sarıkavak Köyü Cami Yaptırma, Yaşatma ve Köy Güzelleştirme
Derneği Başkanı olan Hasan Sağ’dan ulaşılmıştır.
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Kalan duvar izlerinden ve duvar kalınlığından anlaşıldığı kadarıyla, caminin son cemaat yeri
de genişletmeler esnasında harim mekanına dahil edilmiştir. Caminin güney ve doğusu tel
örgü ile çevrili hazireye ayrılmıştır. Caminin batısında yamaca dayanan dar bir avlusu
bulunmaktadır. Avlunun kuzeydoğusunda abdest muslukları yer almakta olup, eğimli araziden
dolayı merdivenlerle inilen ve muslukların altına denk gelen hela bölümüne de yer verilmiştir.
Caminin kuzeydoğu köşesinde ayrı olarak yer alan minare mozaik beton malzemeden
yapılmıştır. Caminin beden duvarlarına yaklaşan oldukça yüksek onbirgen kaideye oturan
yivli minare dört sıra mukarnaslı tek şerefeli ve konik külah örtülüdür. Moloz taştan yapılmış
camide pencere ve kapı sövelerinde kesme taş malzeme kullanılmıştır. Cami dıştan subasman
seviyesine kadar beton harçla sıvanmıştır. Tüm duvarlar dıştan ve içten beyaz badanalıdır.
Yapılan genişletme çalışmalarında örtü sisteminin de yenilendiği anlaşılan cami, içten sedir
ağacından yapılmış düz ahşap tavan dıştan da Marsilya kiremit kaplı dört eğimli kırma çatı ile
örtülüdür (Çiz. 1, Foto.1).

Çiz. 1: Sarıkavak Camii, planı

Foto 1: Sarıkavak Camii, genel görünüşü

Foto 2: Kuzeybatıdan görünüş

Foto 3: Batı cephe

Cami dıştan oldukça bakımlı görünmesine karşılık batı cephenin güneyinde, çatı seviyesinden
zemine kadar uzanan derin çatlak caminin yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu
göstermektedir.
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Caminin batı cephesinde güneye kaydırılmış iki sıra halinde ikişer pencere, cephenin
kuzeyinde ise alt ve üst seviyede tek pencere düzenlemesi ile karşılaşılmaktadır (Foto 2-3).
Güney cephede üst seviyede iki pencere yer almaktadır (Foto. 4-5). Güney cephenin
subasman seviyesinde eksende kazma, kürek vb. eşyaları koymaya yarayan ahşapla
kapatılmış dikdörtgen şeklinde küçük bir depo bulunmaktadır.

Foto 4: Güneybatıdan görünüş

Foto 5: Güneydoğudan görünüş

Doğu cephede güneye kaydırılmış iki sıra halinde ikişer pencere düzenlemesi, batı cepheye
simetrik olarak tekrar edilmiştir (Foto. 6). Ancak doğu cephenin kuzeyinde üst seviyede tek
pencere yer almakta olup alt seviyede merdivenlerle çıkılan küçük, dar, dikdörtgen bir kapı
açıklığına yer verilmiştir. Minare doğu cephenin kuzeyinde camiye 0.65 m uzaklıktadır. Cami
ile minare arasına yerleştirilen merdivenler, bir taraftan kapısı caminin doğu cephesine bakan
minareye girişi diğer taraftan da caminin doğu cephesinde kuzeye kaydırılmış mahfile çıkış
sağlayan küçük kapıya da çıkışı sağlamaktadır. Taş merdivenlerden beş basamakla minare
kapısına, buradan da üç basamakla mahfil kapısına çıkılmaktadır. Pencerenin alt hizasından
mahfil ve minare kapılarının önünü kapatacak şekilde alüminyumdan bir sundurma
yapılmıştır.
Kuzey cephenin ortasına subasman seviyesi üzerinde üç basamakla çıkılan basık kemerli kapı
açıklığı yerleştirilmiştir. Kapının iki yanında iki sıra halinde birer pencere düzenlemesi
görülmektedir. Camideki tüm pencereler yuvarlak kemerlidir. Kapının üstünde iki pencerenin
arasına denk gelecek şekilde yatay dikdörtgen taş malzeme üzerine iki satır halinde Enbiya
Suresi’nin 107. ayeti yazılıdır (Foto. 7).

Foto 6: Doğudan cephe

Foto 7: Kuzey cephede Fetih Suresi yazılı kitabe
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Kuzey cephede yamaca dayanan dar bir alandan üç basamakla camiye giriş sağlanmaktadır
Foto. 8-9). 7.20x8.05 m ölçülerinde enine dikdörtgen harim mekanına sahip olması muhtemel
caminin, günümüzde 15.54x8.05 m ölçülerinde dikey dikdörtgen bir harim mekanı
bulunmaktadır (Foto. 10-11). Camide mahfili taşıyan dört adet ayak yer almakta olup bu
ayaklardan ikisi ahşap ikisi de betondan yapılmıştır. Ekleme esnasında caminin harim
mekânına dokunulmadığından güney duvarına paralel yan yana yerleştirilen iki ahşap ayak
orijinal ahşap mahfili taşımaktadır. Diğer iki beton ayak ekleme bölümüne mihrap-kapı ekseni
üzerinde arda arda yerleştirilmiştir. Gerek genişletilen mahfil gerekse örtü, beton payeler ile
doğu ve batı duvarına yerleştirilmiş duvar payeleri arasına atılan beton kirişlere
dayandırılmıştır.

Foto 8: Kuzeydoğudan görünüş

Foto 9: Kuzey cephe

Foto 10: Kuzeyden güneye bakış

Foto 11: Güneyden kuzeye bakış

Batı duvarında güneye kaydırılmış iki sıra halinde iki pencere ile duvarın kuzeyinde biri
mahfilin altına diğeri üstüne gelecek şekilde aynı hizada yerleştirilmiş birer pencere
bulunmaktadır. Kuzey duvarında kapının iki yanında birer pencere düzenlemesi duvarın üst
seviyesinde de aynen tekrar edilmiştir. Kapının hemen doğusundan başlayan kuzey duvarına
bitiştirilmiş merdivenler, beş basamaktan sonra bir kapı ile kapatılmıştır. Bu kapı kadınlar
mahfiline doğu cepheden giriş sağlayan kapı ile aynı hizadadır. Bu iki kapı sayesinde
kadınların asıl giriş kapısı ve harim mekânıyla bağlantısı koparılmıştır. Mahfil kapısının üst
hizasında güneye kaydırılmış bir pencereye yer verilmiştir. Doğu duvarında devam eden
merdivenlerden mahfil bölümüne ulaşılmaktadır. Merdivenlerin alt kısmı, ince bir duvarla
kapatılarak içerisinde kitapların saklandığı dar bir oda haline getirilmiştir. Doğu duvarında
güneye kaydırılmış iki sıra halinde iki pencere düzenlemesi, batı cephe ile simetriktir.
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Güney duvarının ekseninde mihrap, mihrabın üst iki köşesinde de birer pencere yer
almaktadır. Duvardan hafif taşırılmış iki kademeli yarım daire profilli mihrap yarım yuvarlak
bir kavsara ile örtülüdür. Mihrabın batısındaki minber güneybatı köşeye taşınmıştır. Vaiz
kürsüsünün yapıya sonradan ilave edildiği süslemeleri kapatmasından anlaşılmaktadır.
Süslemeleri
Süslemeleri harim mekânında bulunan caminin kuzey duvarı, genişletme çalışması esnasında
kaldırıldığından sadece batı, doğu ve güney duvarlarındaki bezemeler günümüze ulaşmıştır.
Doğu ve batı duvarlarına sonradan ilave edilen bölümlerde de herhangi bir süs unsuruna
rastlanmamaktadır. Zeminden 0.50 m yükseklikten başlayan süslemelerde baskı “estampaj”
tekniğinin ağırlık kazandığı görülmektedir. Caminin süslemelerinin kök boyalarla yapıldığı ve
boyaların parlaklığını arttırabilmek için halktan süt toplandığı belirtilmektedir2. Canlı ve
parlak renklerin hâkim olduğu süslemelerden açık ve koyu mavi, açık ve koyu yeşil, sarı, açık
pembe, kırmızı, siyah, krem ve beyaz renkler kullanılmıştır. Bazı süslemeler panolar içerisine
alınırken bazıları da panosuz duvar yüzeyine uygulanmıştır. Camideki tüm yazılar Arap
alfabesiyle oluşturulmuştur Foto. 12-13).
Yatay silmelerle alttan ve üstten sınırlandırılmış süslemeler, ortada panoları ayıran yatay
silmeyle iki sıra halinde düzenlenmiştir. En altta siyah zemin üzerine krem-beyaz ve mavi
zikzak motifli silme yer almaktadır. Aynı motif mihrabın dış sınırlarını da belirlemektedir.
Alttaki bu silmenin üzerine yerleştirilen beyaz zemine mavi yapraklarla çevrili üç ters lale
motifli silme, panoların altında harim mekânının üç duvarını da süslemektedir. Harim
mekânını ve süslemeleri yatay olarak ikiye bölen silme ayet frizi olarak düzenlenmiştir.
Batıda mahfili taşıyan ahşap direklerin hizasından başlayan silmede Selaten Tüncina Duası
güney duvarında mihrabı çevreleyen zikzak motifli silmeye kadar uzanmaktadır. Mihrabın
doğusundan tekrar başlayarak Nur Suresi’nin 25. ayeti ile devam eden silme doğu duvarında
mahfil başlangıcında sonlanmaktadır. Ayet frizinin alt kısmında beyaz zemin üzerine kırmızı
kıvrık dallar ve yapraklardan aşağıya birer atlamalı palmet ve çiçek motifleri sarkmaktadır.
Ayet frizinin üst kısmındaki silme mihrapla ikiye bölünmüş, silmenin batısı farklı doğusu
farklı bir şekilde devam etmiştir. Güney duvarında mihrabın batısından mahfile kadar alt
silmedeki süsleme palmet ve çiçekler olmadan sadece kıvrık dal ve yapraklarla aynen tekrar
edilmiştir. Yeşil renkli çift sıra lalelerden oluşan silme mihrabın doğusundan başlayıp doğu
duvarında mahfile kadar uzanmaktadır. Tavan seviyesinde aşağı doğru kat kat açılan
yapraklar ve ucunda kozalağa benzer bir çiçek yer almakta olup çiçekler ve aralarından aşağı
doğru püsküller sarkmaktadır. Bu silmeler üç duvarda da aynı şekilde tekrar edilmiştir.
Pencerelerin etrafı sarı zemin üzerine S kıvrımlı dallarla birbirine bağlanan birer atlamalı
yaprak ve lalelerden oluşan dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınmıştır. Bu çerçeveler,
pencerelerin alt ve üstüne denk gelen alt ve ortada yer alan ayet frizi dışındaki silmeleri de yer
yer kesmektedir.

2

Bilgiye, eski muhtar ve Sarıkavak Köyü Cami Yaptırma, Yaşatma ve Köy Güzelleştirme Derneği Başkanı
Hasan Sağ’dan ulaşılmıştır.
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Foto 12: İç mekân genel görünüş 1

Foto 13: İç mekân genel görünüş 2

Batı duvarında güneyden alt seviyedeki ilk pano, yeri değiştirilerek güneybatı köşeye taşınmış
minber tarafından kapatılmıştır. Minberin geçit boşluğundan anlaşılabildiği kadarıyla mavi
zemin üzerine beyaz bir madalyon yer almaktadır. Minberin arkasında kaldığından net olarak
okunamamakla birlikte bölümlere ayrılmış madalyonda yer alan yazıların Ashab-ı Keyf’e ait
olduğu düşünülmektedir. Madalyonun çevresi yaprak motifleriyle çevrelenerek bir çiçek
görünümü verilmiştir. Ayrıca mavi zeminin üzeri de boş yer kalmayacak şekilde kırmızı
renkli birbirinden farklı çiçeklerle doldurulmuştur. İki pencere arasına yerleştirilmiş ikinci
pano yeşil zemine mavi renkli dairevi şekillerin dizilmesi ile daha içte süslemesiz pembe bir
çerçeve içerisine alınmıştır. Panoda yeşil zemine beyaz harflerle aynalı olarak yazılmış Mülk
Suresi’nin 1. ayeti okunmaktadır. Pencerelerin kuzeyinde ek yapıya bitişik üçüncü panoda
yeşil zemine krem renkli bir madalyon yerleştirilmiştir. Madalyonun içine beyaz harflerle
Kalem Suresi’nin 4. ayeti yazılmıştır. Madalyonun dışındaki kırmızı renkli süslemeler,
tamamı görülemeyen batı duvarı birinci panosundaki süslemelerle büyük bir benzerlik
içerisindedir. Yapraklarla çevrelenmiş madalyon büyük bir çiçek şeklindedir. Panonun
köşelerinde dallar ve yapraklarla köşebentler oluşturulmuş, üzerlerine pembe birer lale
yapılmıştır. Kuzey kısmını sıvaların kapattığı panoda yandan ve üstten püsküller
sarkmaktadır. Altta rumili dal ve yapraklar tekrar edilerek iç çerçeve tamamlanmıştır.
Aralarda kalan boşluklar yapraklarla çevrili nergis benzeri çiçeklerin üstten görünüşüyle
doldurulmuştur (Foto. 14-15).
Batı duvarında güneyden üst seviyedeki ilk pano, çerçevesizdir. İki bölüme ayrılmış panonun
alt tarafında bir halı motifi yer almaktadır. Beyaz zemin üzerine krem renkli noktalarla
hareketlendirilmiş halının köşelerinde koyu mavi çeyrek madalyonlar, ortasında da yapraklar
ve kıvrık dallar ile pembe çiçeklerden oluşan oval bir madalyon bulunmaktadır. Halının
hemen üst ortasına yerleştirilen madalyonda “Hüseyin” ismi okunmaktadır. Camide üst
seviyedeki madalyonların genelinde olduğu gibi, kırmızı yapraklı büyük bir çiçek
görünümüne sahiptir. Siyah zeminli madalyonlarda yazılar altın yaldızla yazılmıştır.
Madalyonun iki yanında açık mavi vazolardan çıkan krem renkli çiçekler panonun
boşluklarını doldurmaktadır. İki pencere arasında kalan ikinci panoda aynı madalyonda
“Hasan” ismi yazılıdır. Madalyona iki zincirle asılı gibi çizilmiş krem renkli dikdörtgen
çerçevenin içinde beyaz zemine siyah harflerle “Allahümme yâ muhavvilel havli vel ahvâl,
havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl!” yani “Ey hâlleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren büyük
Allah'ım, bizi en güzel hâle çevir! Bize iyi hâller ihsan eyle!” duasının yazılı olduğu
görülmektedir. Mavi vazo ve krem çiçekler madalyon ile çerçevenin arasında iki yana
yerleştirilmiştir. Mahfilin üst kısmına denk gelen üçüncü panoda, diğer madalyonlardan farklı
olarak yazılar gri renkli zemin üzerine altın yaldızla yazılmıştır. “Ali" yazılı madalyonun alt
iki köşesine yerleştirilen vazo ve çiçeklerle kompozisyon tamamlanmıştır. Kupaya benzeyen
kırmızı renkli vazolar yeşil yapraklı pembe çiçeklerle süslenmiştir. Ali kelimesinin uç kısmı
kılıç şeklinde sonlanmaktadır.
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Foto 14: Batı duvarı
Foto 15: Batı duvarı detay
Doğu duvarında alt seviyede kuzeyden birinci pano, batı duvarında tam karşısına denk gelen
pano ile aynı süslemelere sahiptir. Sadece renkler ve yazı farklı tercih edilmiştir. Zemin açık
mavi, madalyonu çevreleyen ve panoya çerçeve oluşturan süslemeler koyu mavi, aradaki
boşluklarda siyah çiçekler kullanılmıştır. Zemini koyu sarı renkli madalyonda Enbiya Suresi
107. ayeti siyah renkle yazılmıştır. İki pencere arasına yerleştirilmiş ikinci panonun ortasında
dikdörtgen bir çerçeve içine alınmış yeşil zemine beyaz harflerle “Levlâke levlak lema
halaktül eflak” yani “Eğer Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım” hadisi bulunmaktadır.
Yazının etrafı kırmızı palmet benzeri çiçeklerle çevrelenmiştir. Panoyu dış çevresini üç
yönden kırmızı püskül motifleri oluştururken altta da silik ve kahve renklerle oluşturulmuş
zikzaklar üzerinde yaprak ve laleler, lalelerin aralarına da küçük kahve çiçeklerle
tamamlanmıştır. Alt seviyedeki üçüncü panoda, mavi sütunlara oturan kubbelerle örtülü
revaklı geniş avlunun ortasında yeşil ve mavi renkli dikdörtgenlerden oluşturulmuş Kâbe
tasviri yer almaktadır (Foto. 16-17). Kâbe ile revaklar arası şeritlerle bölümlere ayrılmıştır.
Bölümlerin içerisinde minber, kubbeli ve düz örtülü yapılarla doldurulmuştur. Revakların dört
köşesine yerleştirilmiş dört minareden ikisi mavi ikisi yeşil renklidir. Mavi minareler tek,
yeşil minareler iki şerefeli düzenlenmiştir. Mavi minareler birer silüet izlenimi uyandırırken
yeşil minareler kaidedeki duvar örgüsü, minare ve şerefe kapılarına kadar ayrıntılı bir şekilde
işlenmiştir. Panonun üst güney köşesinde kalan boşluklara iki siyah ibrik motifi
yerleştirilmiştir. Bunlardan köşede kalan ibrik “Gaffar” kelimesi, yeşil ve mavi minareler
arasında kalan ibrik “Mâşâallahu te’âlâ” kelimesi ile oluşturulmuştur.
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Foto 16: Doğu duvarı

Foto 17: Kâbe tasviri

Doğu duvarında üst seviyede kuzeyden birinci pano, batı duvarında üst seviyede karşına denk
gelen üçüncü pano ile aynı süslemelere sahiptir. Madalyonun içinde gri zemine altın yaldızla
“Osman” ismi geçmektedir. İki pencere arasında kalan ikinci panoda altın yaldızla “Ömer”
ismi yazılıdır. Madalyona üç iple asılı gibi çizilmiş sarı renkli dikdörtgen çerçevenin içinde
mavi zemine siyah harflerle Kıyame Suresi 22-23. ayetleri yer almaktadır. Dikdörtgen
çerçevenin iki üst köşesinde mavi birer vazo ve krem renkli çiçekler bulunmaktadır. Üçüncü
pano iki bölüme ayrılmıştır. Panonun alt tarafında yer alan halı motifi, beyaz zemin üzerine
mavi renkli noktalarla hareketlendirilmiştir. Halının köşelerinde kırmızı çeyrek madalyonlar,
ortasında da oval bir madalyon bulunmaktadır. Madalyon, ortada gözbebeğini andıran daire
bir göbek etrafında yapraklar ve kıvrık dallardan oluşmaktadır. Halının hemen üst ortasına
yerleştirilen kırmızı yapraklı büyük bir çiçek görünümüne sahip madalyonda siyah zemin
üzerine altın sarısı ile yazılmış “Ebubekir” ismi okunmaktadır. Madalyonun iki yanında açık
mavi vazolardan çıkan krem renkli çiçekler panonun boşluklarını doldurmaktadır. Doğu ve
batı duvarındaki üst seviyedeki panolar, renkler ve yazılar dışında, karşılıklı olarak birbirine
simetrik bir düzenleme göstermektedir.
Güney duvarında mihrabın doğusunda alt seviyede tek panoda ibrik ve vazodan çıkan çiçek
motifleri bulunmaktadır. Biri mavi diğeri yeşil iki zarif ibrik panonun iki alt köşesindedir.
Arada kalan boşluklara dağınık olarak yerleştirilmiş üç vazo üç vazo, ibrikler ve çiçeklerinin
boyutlarından daha küçük tutulmuştur. Mihrap tarafındaki ten mavi dallar ve pembe çiçekler
çıkmaktadır. Diğer ibrik koyu mavi, vazolar açık mavi renklidir. Kahverengi ibriğin yanındaki
vazo krem diğer vazolar yeşil dallar ve pembe çiçeklerle tasvir edilmiştir. Güney duvarında
mihrabın batısında alt seviyede dikey dikdörtgen sarı zeminli panoda mizan terazisi, sancak
(Livâü’l-hamd) ve minber motiflerine yer verildiği görülmektedir. Kahverengi sancak
direğinin ortasına yerleştirilmiş kollarından biri yeşil diğeri kahverengi terazi dengede
durmaktadır. Direğin iki yanı bir sıra çiçeklerle süslenmiştir. Direkte pembe renkli üç sancak
dalgalanmaktadır. Beyaz renklerle iki yandaki sancaklardan birinde “Besmele” diğerinde
“Kelime-i Tevhid” okunmaktadır. Ortadaki sancakta ise “Elhamdülillah” yazılıdır.
Sancaklardan sarkan mavi püsküller sancakların etrafını çevrelemektedir. Panonun dört
köşesinde mavi birer minber yer almaktadır. Köşk bölümleri tek şerefeli minare şeklindeki
minberlerin sembolik giriş kapıları yerine de bir sancak motifi yerleştirilmiştir. Orijinal yeri
beyaz badanalı minberin yeri değiştirilerek güneybatı köşeye alındığından bu köşedeki
süslemeler görülememektedir. Güney duvarının ortasındaki yeşil perde motifiyle süslenmiş
kırmızı mihrap mavi ile dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınmıştır. Mihrabı dıştan yeşil
zemine beyaz harflerle yazılmış “Ayet-el Kürsi” üç yönden dolaşmaktadır (Foto. 18-19).
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Foto 18: Güney duvarı

Foto 19: Livâü’l-hamd motifi

Güney duvarında üst seviyede doğudan ilk panoda siyah zemine altın yaldızla yapılmış çiçek
formundaki madalyonda “Muhammed” ismi okunmaktadır. Madalyona zincirle asılı levha
tasvirinde mavi dikdörtgen çerçeve içerisinde sarı zemine siyah harflerle Zilzal Suresi 7 ve 8.
ayetleri yazılmıştır. Dikdörtgen levhanın iki üst köşesinde birer vazo ve vazodan çıkan krem
dallar ve çiçekler yer almaktadır. Mihrabın üstündeki madalyonda “Allah” lafzı
bulunmaktadır. Madalyonun altında dikdörtgen çerçeveli levhanın içerisine koyu yeşil zemine
Ali İmran Suresi’nin 37. ayeti etrafındaki mavi çerçeveye de İhlas Suresi yerleştirilmiştir.
Vazolar ve çiçekler levhanın iki köşesinde aynen tekrar edilmiştir. Minberin arkasında kalan
madalyonda “Bilal-i Habeşi” okunmakla beraber alt kısımdaki süslemeler yeri değişen minber
tarafından kapatılmıştır.
Akpınar Camii
Sarıkavak Mahallesinden 9 km güneybatıda bulunan Akpınar Mahallesinde cami giriş kapısı
üzerine yazılmış 4.VI.1949 tarihi bulunmamaktadır. Edinilen bilgilere göre caminin inşasına
bu tarihte başlanmış3 ancak cami açılış beratına göre 1951 yılında ibadete açılmıştır.
Süslemeleri yapan kişi hakkında net bilgi olmamakla birlikte Sarıkavak Camii süslemelerini
yapan usta tarafından yapıldığı düşünülmektedir.
Dağlık eğimli bir arazide, arazi tesviye edilerek yol kodunun altına inşa edilmiş cami kareye
yakın dikdörtgen bir düzenlemeye sahiptir (Çiz. 2-Foto 20). Kuzeyinde düz örtülü bir son
cemaat yeri ve kuzeydoğusunda camiden ayrı tek şerefeli bir minaresi bulunmaktadır. Yerden
yaklaşık 1 m yükseklikte moloz taş bir subasman seviyesi üzerine inşa edilen caminin kuzey
cephe dışında tüm cepheleri moloz taş malzemeden yapılmıştır. Kuzey cephe subasman
seviyesine kadar moloz taştandır. Caminin doğu ve batı duvarlarının uzatılmasıyla son cemaat
yerinin iki yandan duvarlarla kapatılmıştır. Gerek bu iki yan duvar gerekse kuzey cephede
kapının iki yanında yaklaşık birer metre orijinal kalabilmiş duvarlar kesme taştan yapılmıştır.
Bu kesme taşlar arasında sonradan onarım geçiren duvarda subasman seviyesine kadar kalın
orijinal duvarların üzeri onarımlar esnasında ince briket malzemeyle kapatılmıştır. Kesme
taşların arası yer yer ince tuğlaların üst üste dizilmesiyle doldurulmuştur. Kuzey cephe dışında
tüm cephelerde pencereler ahşap lentolu düzenlenmiştir. Pencerelerin birçoğu son yıllarda
pimapenle değiştirilmiştir. Cami dıştan subasman seviyesine kadar beton harçla sıvanmış
ancak bazı bölümlerde harçlar dökülmüştür. Cami, içten düz ahşap tavan dıştan da Marsilya
kiremit kaplı dört eğimli kırma çatı ile örtülüdür.
3

Bilgiye, mahalle İmamı Bekir Yoldaş ve köy ahalisinden ulaşılmıştır.
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Çiz. 2: Akpınar Camii, planı

Foto 20: Akpınar Camii, genel görünüş

Foto 21: Batı cephe

Foto 22: Güneydoğudan görünüş

Caminin doğu ve batı cephelerinde iki sıra halinde ikişer pencere düzenlemesi ile
karşılaşılmaktadır. Güney cephede üst seviyede iki pencere yer almaktadır (Foto. 21-22).
Minare doğu cephenin kuzeyinde camiye 0.50 m uzaklıktadır. Caminin kuzeydoğu köşesinde
ayrı olarak yer alan minare mozaik beton malzemeden yapılmıştır. Yüksek onbirgen kaideye
oturan yivli minare tek şerefeli ve konik külah örtülüdür. Kuzey cephenin ortasında yuvarlak
kemerli kapı açıklığı bulunmaktadır. Alt seviyede kapının iki yanına birer pencere, üst
seviyede bunların üzerine denk gelecek şekilde üç pencere açıklığına yer verilmiştir. Pencere
ile kapı arasındaki boşluğa tuğlalarla çerçeve içerisine alınmış yatay dikdörtgen mermer
malzeme üzerine altı satır halinde Cuma Suresi’nin 9. ayeti yazılmıştır. Sure ile kapının kilit
taşı arasındaki kesme taş üzerine 4.VI.1949 tarihi düşülmüştür (Foto. 23-24).
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Foto 23: Kuzeybatıdan görünüş

Foto 24: Son cemaat kapısı

Caminin kuzeyini kaplayan doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen son cemaat yerine, kuzey
cephenin ekseninden yuvarlak kemerli bir kapı ile giriş sağlanmaktadır. Son cemaat yerinden
harim mekânına dikdörtgen çift kanatlı ahşap bir kapı ile girilmektedir. Gerek son cemaat
yerine giriş sağlayan gerekse son cemaatten harime geçiş sağlayan kapının iki yanında birer
pencereye yer verilmiştir. Son cemaat yeri içten ahşap bir döşeme ile iki kata ayrılmıştır. Batı
ve kuzey duvarına bitiştirilmiş L şeklinde dönen ahşap merdivenlerle son cemaat yerinin üst
katına çıkılmaktadır. Merdivenlerin başlangıcına yapılan pimapen kapı ve pencereler mekânı
bölmektedir. Doğu ve batı duvarı sağır düzenlenmiş mekânın kuzey duvarında iki yanda dikey
ortada yatay dikdörtgen pencere açıklıkları yer almaktadır. Güney duvarında yer alan kapı
açıklığı, mahfile giriş kapısı olarak düzenlenmiştir. Kapının iki yanında birer pencere
bulunmaktadır (Foto. 25-26).

Foto 25: Son cemaat yeri, alt katı

Foto 26: Son cemaat yeri, üst katı

Caminin 9.75x10.00 m ölçülerinde bir kareye yakın dikdörtgen harim mekânı bulunmaktadır
(Foto. 27-28). Camide iki ahşap direğe oturan mahfil kuzey duvarını boydan boya
kaplamaktadır. Kuzey duvarında giriş kapısının iki yanında iki pencere yer almaktadır. Alt
kısımdaki kapı ve pencere düzenlemesi üst kısımda, mahfil seviyesinde de tekrar edilmiştir.
Doğu ve batı duvarında simetrik olarak yerleştirilmiş iki sıra halinde ikişer pencere
düzenlemesi bulunmaktadır. Pencerelerden ikisi kuzeye, diğer ikisi ise eksenden hafif güneye
kaydırılmış durumdadır. Pencereler iç kısma kareye yakın dikdörtgen bir formda
yansıtılmıştır.
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Güney duvarının ekseninde mihrap, mihrabın üst iki köşesinde de birer pencere yer
almaktadır. Yarım daire profilli mihrap yarım yuvarlak bir kavsara ile örtülüdür. Mihrabın
doğusuna pencerenin altına denk gelecek şekilde güney duvarına bitişik vaiz kürsüsü ve
mihrabın batısında pencerenin batı kenarına bitişik minber yerleştirilmiştir.

Foto 27: Harim genel görünüş 1

Foto 28: Harim genel görünüş 2

Süslemeleri
Camide kalemişi süslemelere yer verilmiştir. Süslemeler harim mekânında yoğunlaşmakla
birlikte son cemaat yeri kuzey cephesi saçak altı ile son cemaat yerinden mahfile giriş
sağlayan kapının etrafında da az da olsa süslemelerle karşılaşılmaktadır. Son cemaat giriş
kapısında görülen süslemeler sonradan yağlı boya ile yapılmıştır. Harim mekânının tüm
duvarlarında zeminden başlayan süslemelerde baskı “estampaj” tekniğinin ağırlık kazandığı
görülmektedir. Caminin süslemelerinin kök boyalarla yapıldığı bilinmektedir. Canlı ve parlak
renklerin hâkim olduğu süslemelerde mavi, yeşil, siyah, kırmızı, pembe, sarı, krem renkler ve
bu renklerin değişik tonları tercih edilmiştir. Süslemeler panosuz olarak duvar yüzeyine
uygulanmıştır. Camideki tüm yazılar Arap alfabesiyle oluşturulmuştur.

Foto 29: Son cemaat yeri, mahfil kapısı, süslemeleri

Foto 30: Ashab-ı Keyf isimleri detay

Son cemaat yeri kuzey cephesi saçak altında bir süsleme frizi şeklinde baskı tekniğinde ters
laleler yer almaktadır. Geometrik dörtgenler oluşturacak bir düzende yerleştirilmiş mavi dallar
ve yaprakların uçlarından birer atlamalı olarak mavi palmetler ile sarı ve krem renkli laleler
sarkmaktadır. Son cemaat yerinden mahfile giriş sağlayan kapının üstünde ise çerçevesiz
siyah hatla Besmele yazılmıştır. Kapının iki yanında aynı süsleme tekrar edilerek siyah
hatlarla geometrik bir motif oluşturulmuştur.
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Altı kollu yıldız merkezli süsleme daireye dönüşmekte ve aralarda kalan boşluklarda ise
“Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şâzenuş, Kefeştatayyuş, Kıtmir” Ashab-ı
Keyf isimleri yer almaktadır (Foto.29-30).
Harim mekânında süslemeler üç yatay silme ile birbirinden ayrılmıştır. Şerit halindeki bu
silmelerde yazılar dışında baskı tekniği ağırlıktadır. Altta zeminden yaklaşık 0.5 m
yükseklikte siyah zemin üzerine yeşil-beyaz zikzak motifli silme, pencere ve kapı
açıklıklarında kesintiye uğramakla birlikte harim mekanının dört duvarını da dolaşmaktadır.
Bu silmenin alt kısmında tüm duvarlar, mavi renkli dikey hatlar halinde ip baskısını andıran
motiflerle doldurulmuştur. Duvarın tavanla birleşme noktasına yapılmış harim mekânının
tamamını dolaşan üst silmede, batı duvarında ayet frizinin alt kısmında yer alan süsleme mavi
renk olarak tekrar edilmiştir. Silmede oval şekilde yapraklarla çevrelenmiş iki stilize lale
arasında ters bir palmet motifi bulunmaktadır.
Harim mekânını ve süslemeleri yatay olarak bölen ortadaki silme ayet frizi olarak
düzenlenmiştir. Yeşil zemine beyaz harflerle yazılmış batı duvarında mahfil hizasından
başlayan ayet frizi, minberde kesintiye uğramakla birlikte mihraba kadar Nur Suresi’nin 35.
ayetiyle doldurulmuş ve “Sadakallâhu'l-azîm” “Azim olan Allah ne güzel doğru söyledi”
şeklinde bitirilmiştir. Mihrapta kesintiye uğrayarak mihrabın doğusundan devam eden ve
doğu duvarında mahfilde sonlanan ayet frizinde de Selaten Tuncina Duası ve Yasin Suresi’nin
58. ayetinin “Selâmun kavlen min rabbin rahîm” “Onlara merhametli Rabb'in söylediği selam
vardır” kısmı yazılıdır. Bu ayet frizini alttan ve üstten sınırlandıran silmeleri mihrap, ayet
friziyle birlikte ikiye bölmektedir. Bu silmelerde batı duvarında mahfilden başlayarak duvar
boyunca mihraba kadar devam eden kısım farklı, mihraptan doğu duvarında mahfile kadar
uzanan kısım farklı süslemeler içermektedir. Aslında birbirine çok benzeyen süslemelerde
ayet frizinin üst kısmında mahfilden mihraba kadar koyu kırmızı yapraklarla çevrili üst üste
bindirilmiş iki palmet motifi, alt kısmında da oval şekilde mavi yapraklarla çevrelenmiş
kırmızı iki lale arasında ters bir palmet yer almaktadır. Mihraptan doğu duvarında mahfile
kadar ise üst kısımdaki koyu kırmızı silmeyi kıvrık dallar ve yaprakların taşıdığı birer atlamalı
palmet ve çiçek motifleri doldurmakta, alt kısımda koyu mavi kıvrık dallar ve yapraklardan
aşağıya beş dilimli palmet motifleri sarkmaktadır. Üst kısımda koyu kırmızı palmetli şeritleri
yer yer pencere çerçevelerini oluşturan süslemeler kesmektedir.
Harim mekânındaki tüm pencere ve kapılar kalemişi süslemelerle çerçevelenmiştir. Alt
seviyedeki kapı ve pencereler birbirinin aynı süslemelerle alt silmeden başlayarak üç yönden
çerçeve içine alınmıştır. Çerçeveler, köşelerde üçgenlerle kareler içine alınmış bir merkezden
dört yöne uzanan üç dilimli dört palmetin tekrarlanmasıyla oluşturulmuştur. Üst seviyedeki
pencerelerde iki farklı çerçeve kullanılmıştır. Mahfilin uzandığı kuzey duvarı ile doğu ve batı
duvarında kuzeydeki pencerelerin çerçevesi, S kıvrımlı mavi dalların aralarında açık yeşil lale
ve yapraklarla bezenmiştir. Harim mekânında üst seviyede geriye kalan tüm pencereler açık
yeşil zemine koyu yeşil renkli, S kıvrımlı ince dallara birer atlamalı yerleştirilmiş, lale ve
çınar yapraklarıyla çerçevelenmiştir. Mahfil giriş kapısı çerçevesi, iki yandan dörtgenlerin
oluşturduğu mavi geometrik motiflerle, üstten ise açık yeşil S kıvrımlı dallar ve aralarda
yaprak ve lalelerle kapıyı sınırlandırmaktadır.
Harim mekânında yer alan tüm madalyonlar siyah zemine beyaz yazılıdır. Daire şeklindeki
madalyonların etrafı kırmızı dilimli küçük dairelerle çevrelenerek bir çiçek görünümü
kazanmıştır.
Batı duvarında alt seviyede iki panodan ilki, güney duvarı ile pencere arasındadır. İlk panoda,
iki adet vazodan çıkan çiçek motifinin ortasında bitkisel bir süslemeye yer verilmiştir.
Geometrik süslemeli iki yanında tutacakları bulunan mavi zarif vazolarda krem renkli dal ve
yapraklar bir gül, iki küçük lale ile sarı ve mavi çiçekleri taşımaktadır.
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Vazoların arasında yatay olarak yerleştirilmiş süsleme aynalı bir görüntü oluşturmaktadır.
Süslemede ortada kademeli dilimli palmet oval bir çerçeve içine alınmıştır. İki yandan çıkan
dallar üç dilimli bir palmeti taşımakta ve ovalin etrafından dolanarak üst kısmında bir rumi ile
sonlanmaktadır. Mavi rengin ağırlıklı olarak kullanıldığı süslemede üç dilimli palmetler
kırmızı renklidir. Batı duvarında üst seviyede güney duvarı ile pencere arasındaki ilk panoda
iki madalyonda “Bilali Habeşi” ve “Hüseyin” isimleri okunmaktadır.

Foto 31: Batı duvarı
Batı duvarında alt seviyede, iki pencere arasındaki ikinci pano, ilk pano ile benzerdir. Yine iki
adet vazodan çıkan çiçek motifinin ortasında bitkisel bir süslemeye yer verilmiştir. Vazodan
çıkan çiçeklerden kuzeydeki ilk panodan farklı olarak kırmızı karanfiller, turuncu laleler ve
sarı çiçeklerle süslenmiştir. Vazoların arasında mavi dilimli bir merkez etrafında dört yönde
mavi aralarda kırmızı yelpazelerle bir göbek oluşturulmuştur. Tek eksenli ikili simetrik
düzendeki süslemede göbeğin etrafı köşelerde çiçek arlarda kıvrık dal ve yapraklarla
oluşturulmuş kare bir bitkisel kompozisyona dönüşmektedir. Panonun iki alt köşesinde de
mavi kıvrık dallar ve yapraklarla bir kırmızı karanfil köşelikleri oluşturmaktadır. Üst seviyede
iki pencere arasındaki ikinci panoda tek madalyonda “Hasan” yazılıdır. Mahfilin başlangıç
hizasına da vazodan çıkan çiçek motifleri yerleştirilmiştir. Rumili kıvrık dallar üzerine
yerleştirilmiş mavi vazo, kâse şeklinde yayvan düzenlenmiş sarı yapraklar kırmızı gül, lale ve
çiçeklerle oldurulmuştur (Foto. 31).
Kuzey duvarında alt ve üst seviyede dörder pano yer almakta olup tüm panolar mavi
vazolardan çıkan çiçek motifleri ile süslenmiştir (Foto. 32). Alt panolarda yayvan vazolar, üst
panolarda dikey vazolar tercih edilmiştir. Vazolardan çıkan dal ve yapraklarda altta yeşil ve
sarı, üstte mavi ve tonları kullanılmıştır. Karanfil, gül, lale ve çiçekler kırmızı, sarı ve turuncu
tonlarındadır.
Doğu duvarında yer alan süslemeler, simetrisinde yer alan batı duvarındaki süslemelerle
büyük bir benzerlik içerisindedir (Foto. 33). Doğu duvarında kuzeyden alt ve üst seviyedeki
ilk pano, batı duvarında güneyden ikinci pano ile aynı şemada yapılmıştır. İki adet vazodan
çıkan çiçek motifinin ortasında bitkisel bir süslemeye yer verilmiştir. Bitkisel süsleme ve
köşelikler aynen tekrar edilmiştir. Gövdesi şişkin dikey kırmızı vazolar, mavi ve krem
dallardan çıkan krem, sarı, turuncu, mavi çiçeklerle zenginleştirilmiştir.
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Üst seviyede batı duvarında olduğu gibi mahfil başlangıcına vazodan çıkan çiçekler
yerleştirilmiş ve tek madalyona “Ali” yazılmıştır. Ali kelimesinin uç kısmı kılıç şeklinde
sonlanmaktadır.

Foto 32: Kuzey duvarı

Foto 33: Doğu duvarı
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Foto 34: Doğu duvarı ibrik motifleri

Foto 35: İbrik motifi detayı

Doğu duvarında kuzeyden alt ve üst seviyedeki ikinci pano, batı duvarında simetriğindeki
güneyden ilk pano ile benzerdir. Alt panoda eksendeki bitkisel süsleme aynen tekrar
edilmiştir. Ancak iki yana “Mâşâallahu te’âlâ” yazısıyla oluşturulmuş birer ibrik motifi
yerleştirilmiştir (Foto. 34-35). Dibi mavi siyah renkli ibrikten önündeki mavi bardağa su
akmaktadır. Batı duvarında iki yanda yer alan vazodan çıkan çiçek motifleri bu panoda, ibrik
ve bitkisel süslemenin arasında alt kısımda yer almaktadır. Ancak vazonun sadece gövdesinin
bir bölümü ve ağız kısmı görünmektedir. Vazodan kırmızı göbekli mavi yapraklı büyük bir
çiçek motifi ve yukarı ve yanlara uzanan laleler bulunmaktadır. Üst seviyede yer alan iki
madalyondan kuzeydekinde “Osman”, güneydekinde “Ömer” ismi yazılıdır.
Güney duvarında alt seviyedeki süslemeler vaiz kürsüsü, mihrap ve minberle birbirinden
ayrılmış dört panoya bölünmüştür. Üst seviyede pencerelerle birbirinden ayrılmış üç pano
mevcuttur.
Güney duvarında alt seviyede doğu duvarından başlayıp güney duvarına bitişik çapraz uzanan
ve pencerenin alt kısmında sonlanan vaiz kürsüsünün güneyinde yer alan panoda, rumili
kıvrık dallara oturan geometrik süslemeli, mavi, yayvan vazodan çıkan yeşil yapraklar,
kırmızı gül ve yeşil lale betimlenmiştir. Vazonun batısında ayet frizinin altındaki süsleme
şeridine bitiştirilmiş, mavi bir altlık üzerine oturan, siyah hatla oluşturulmuş, İbrahim Suresi
7. ayetinin “le in şekertum le ezidennekum” “Eğer şükrederseniz mutlaka size nimetlerimi
arttırırım” bölümünün yazılı olduğu ters bir yürek motifi bulunmaktadır Foto 36). Vaiz
kürsüsü ile mihrap arasındaki ikinci panoda, kürsünün altında mavi turuncu yayvan bir vazo
ve vazodan çıkan kırmızı göbekli mavi yapraklı büyük bir çiçek motifi ve yukarı ve yanlara
uzanan karanfillere yer verilmiştir. Kürsü ile mihrap arasına ise üstteki çerçeveli diğerleri
çerçevesiz alt alta üç yazı yerleştirilmiştir. Üstteki üçgen köşelikleri olan kırmızı çerçeveli
yazıda “Er-rızku ‘ala’llah” “Rızık Allah'tandır” ibaresi okunmaktadır. Ortada Bakara Suresi
43. ayetinden bir bölüm “Fe-izâ efaztum min ‘arafatin fe’zkurullâhe ‘ınde’l-meş'ari’l-haram”
“Artık Arafat'tan ayrılıp, akın ettiğinizde Meş'ar-i Haram'da Allah'ı anın” yazılıdır. Altta
“Muhammed Mustafa” yazısı aynalı bir görüntü oluşturmaktadır (Foto. 37). Güney duvarında
üst seviyede doğudan ilk panoda madalyon içerisinde “Ebubekir” ismi geçmektedir.
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Foto 36-37-38: Güney duvarı yazı detayları
Güney duvarında alt seviyede mihrabın batısındaki panoda hatla oluşturulmuş daire bir
kompoziyon yer almaktadır (Foto. 38). Uçları ok şeklinde harflerin oluşturduğu göbek
etrafında büyük bir daire oluşturacak şekilde İhlas Suresi yazılıdır. Daireyi iki yandan beyaza
yakın krem renkli başak motifleri çevrelemektedir. Bu daire kompozisyonun üst kısmında
ayet frizinin altındaki süsleme şeridine bitişik Hicr Suresi’nin 43. ayeti okunmaktadır.
Minberin batısındaki dördüncü panoda, alt seviyede üzeri yeşil dallarla süslenmiş kırmızı iki
zarif vazodan kırmızı göbekli yeşil yapraklı büyük bir çiçek motifi, ince yapraklar ve gelincik,
karanfil benzeri çiçekler çıkmaktadır. Güney duvarında üst seviyede üçüncü panoda camide
yoğun olarak karşımıza çıkan rumili dallara oturan geometrik desenli, yayvan, mavi vazodan
çıkan yeşil yapraklar ile gül, karanfil, lale ve değişik çiçekler betimlenmiştir.

Foto 39: Güney duvarı

Foto 40: Mihrap
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Güney duvarında eksende yer alan mihrap, dikdörtgen şeklinde duvardan taşıntı yapmaktadır
(Foto. 39-40). İki kademeli yarım yuvarlak mihrap nişi çeyrek küre biçimli bir kavsara ile
örtülüdür. Yeşil mihrap nişinin kavsarasında iki yana toplanan ve aşağı sarkan kırmızı renkli
perde motifi yer almaktadır. Mihrabı kademelendiren silme sarı zemine yeşil yaprak küçük
kırmızı çiçeklerle süslenmiştir. Mihrap nişinin iki yanında mavi bir zemine yerleştirilmiş
köşeleri iç bükey pahlı birer dikdörtgen mavi çerçeve bulunmaktadır. Kanat ve yelpazeyi
andıran yapraklar ve kıvrık dallardan oluşan tek eksenli ikili simetrik mavi renkli bitkisel bir
süsleme vardır. Motifin etrafı farklı renklerde noktalarla doldurulmuştur. Dikdörtgen
çerçevelerin üstünde en dışta, batı alt köşeden başlayarak mihrabı üç yönden “Ayet-el Kürsi”
dolaşmaktadır. Çerçevenin iç köşesinden yukarı doğru birbirine ince dallarla bağlanmış mavi
yapraklar uzanmaktadır. Her yapraktan iki yöne çok açık mavi taç yapraklı pembe
tomurcuklar çıkmakta ve yapraklar kavsara hizasında pembe bir karanfille sonlanmaktadır.
Pembe göbekli mavi yapraklı büyük bir çiçek motifi ile yukarı uzanan pembe iki karanfil
arasında bir lale ve büyük çiçeğin alt köşesinde pembe bir lale mihrabın köşeliklerini
doldurmaktadır. Bu iki büyük çiçek motifi arasına kırmızı hatla “Al-î İmrân” Suresi’nin 37.
ayetinin “kullemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe” “Zekeriyya, onun yanına, mâbede her
girişinde” kısmı yazılmıştır. Güney duvarında mihrabın üst seviyesindeki doğudan ikinci
panoda, ayet frizinin üstüne taşan mihraba bitiştirilmiş sarı yatay dikdörtgen çerçeve
içerisinde Enbiya Suresi’nin 107. ayeti okunmaktadır. Çerçevenin doğusunda üzeri palmet
süslemeli mavi bir vazodan çıkan çiçekler yer almaktadır. Ortada kırmızı göbekli yeşil
yapraklı büyük çiçeğin etrafını kırmızı gelincikler çevrelemektedir. Çerçevenin batısında aynı
çiçekler vazosuz bir şekilde betimlenmiştir. Sarı çerçevenin üst ortasında mavi dikdörtgen bir
zemin oluşturulmuş üzerine de zarif bir vazo yerleştirilmiştir. Yuvarlak gövdeli uzun boyunlu
mavi vazonun üzeri noktalarla süslenmiştir. Vazodan çıkan yeşil dal, küçük yapraklar ve beş
gül motifi görülmektedir. Vazonun iki yanında yer alan madalyonlar içerisinde “Allah” ve
“Muhammed” lafzı geçmektedir.
Değerlendirme ve Sonuç
Kalemişi süsleme geleneği özellikle dini yapılarda çok daha eski dönemlere dayanmakla
birlikte XVIII. yüzyılın ikinci yarısından sonra başlayan ve belli motifleri içeren akım, halkın
beğenisini kazanarak en küçük yerleşim birimlerine kadar yayılmış ve Osmanlı Devleti’nin
sonuna kadar sevilerek kullanılmıştır. Bu akımda camileri bir çiçek bahçesi gibi güzelleştiren
bitkisel süslemelerin yanı sıra geometrik, yazı, nesneli, mimari, sembolik ve hatta saat, gemi
gibi gündelik hayattan motiflerle kompozisyonlar zenginleştirilmiştir. Hem günün modasını
hem de dini, tasavvufi birçok öğeyi birleştirerek belli ifadeleri çağrıştıran süslemeler,
gönüllere taht kurmuştur. Bu beğeni, Cumhuriyetin ilanından sonra da mimari ve teknikteki
bazı değişikliklere rağmen geleneğin terk edilmeyerek özellikle kök boyalarla yapılan
süslemelerin 20. yüzyılın ortalarına kadar devamını sağlamıştır.
Mimari alandaki değişiklikler, camilerin plan tipolojisi üzerinde görülmektedir. Sarıkavak
Camii dikdörtgen, Akpınar Camii kareye yakın dikdörtgen planlı tipolojisine sahip, içten
ahşap dıştan kırma çatıyla örtülü yapılardır. Plan tipolojisi açısından bakıldığında, kalemişi
süsleme geleneğinde Osmanlı Döneminde verilen erken tarihli örnekler ahşap destekli ve
genellikle de mihraba dikey uzanan üç veya beş sahınlı düzenlemeye sahiptir.
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Denizli Baklan Boğaziçi Köyü Eski Camii (1774-1775) (Çakmak, 1995, s.529-530; Pektaş,
2011, s.188), Çal Kocaköy (Şalvan) Köyü Camii (1800-1801) (Çakmak, 2007, s.808; Pektaş,
2007b, s.781) Çivril Bulgurlar Köyü Camii (18. yy. 3. çeyreği-19. yy. sonları) (Pektaş ve
Altındirek, 2012, s.321) Kale Künar Camii (1834-1835) (Pektaş ve Cömertler Aktuğ, 2013,
s.95), Aydın Kuyucak Kayran Köyü Camii (19. yy. ortaları) (Cömertler Aktuğ ve Pektaş,
2016, s.10) üç sahınlı erken tarihli yapılara örnek olarak verilebilmektedir. Özellikle kırsal
kesimlerde 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yoğunlaşan dikdörtgen veya kareye yakın
dikdörtgen plan tipi Cumhuriyet döneminden sonra yapılan kalemişi süslemeli yapılarda en
çok tercih edilen plan tipi olmuştur. Manisa Selendi Satılmış Köyü Camii (19.- 20. yy.
başları) (Gürbıyık, 2021, s.349), Demirci Küpeler Köyü Camii (inşa 1377-78/ onarım 18891890) (Gürbıyık, 2020, s.147), Demirci Ahatlar Camii (1885) (Eryılmaz ve Yıldız, 2020, s.78,
92), Muğla Keyfoturağı Camii (1870) (Aydın, 2021, s.5) dikdörtgen planları bakımından
Sarıkavak ve Akpınar Camileriyle benzerlik gösteren örneklerden birkaçıdır.
Akpınar Camii’nin kuzeyinde bir son cemaat yeri bulunmasına karşın Sarıkavak Camii’nin
sonradan geçirdiği harim mekânını genişletme çalışmaları, olması muhtemel son cemaat
yerinin ortadan kalkmasına sebep olmuştur. Kuzey ve batıda dağlık eğimli arazinin doğu ve
güneyde de hazirenin varlığı yeni bir son cemaat yerine imkân vermemiştir. Her iki caminin
hemen kuzeydoğusunda onbirgen kaideli, yuvarlak gövdeli, tek şerefeli minareler, mozaik
beton malzemeden yapılmıştır. Malzeme açısından beton malzeme yerine camilerde
geleneksel mimaride karşımıza çıkan moloz taş malzeme tercih edilmiştir. Genellikle kırsal
kesimde yapıldıkları için bazen Denizli Çivril Sundurlu Camii (19. yy. son çeyreği)
(Cömertler Aktuğ, 2021c, s.70) Çivril Menteş Köyü Camii (inşa 19. yy başı.-süsleme 20. yy
ortaları) (Çakmak, 2017, s.170) taş temel üzerine kerpiçle inşa edilen camilerle de karşılaşılsa
da Denizli Çameli Güzelyurt Tahtalı Köyü Camii (inşa 1956- süsleme 1961) (Cömertler
Aktuğ, 2021b, s.82), Çal Belevi Eski Pazaryeri Camii (1949) (Cömertler Aktuğ, 2021a, s.165)
Konya Hisarlık Kasabası Camii (inşa 16. yy.-süsleme 1866-67) (Tekin, 2021, s.210) vb.
birçok camide moloztaş malzemenin ağırlıklı olarak kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca ahşap
direkli camilerin genel özelliği olan içten ahşap dıştan da kiremit kaplı eğimli çatı ya da düz
dam uygulamasının da Sarıkavak ve Akpınar Camilerinde de görüldüğü gibi değişmeden
devam ettirildiği görülmektedir.
Süsleme tekniğindeki değişiklikler ise ilk örneklerde kuru sıva üzerine elle çizilerek fırçayla
boyanan kalemişi süslemelerin daha sonraları baskı “estampaj” tekniğiyle birlikte
kullanılmaya başlandığı ve Cumhuriyetin ilanından sonraki örneklerde baskı “estampaj”
tekniğinin baskın hale geldiği görülmektedir. Kalemişi süslemeli Sarıkavak ve Akpınar
Camilerinde baskı tekniği ağırlık kazanmış durumdadır. Tekniğin değişmesiyle birlikte
süsleme açısından da bazı mimari ve sembolik tasvirlerin azaldığı hatta bazılarının ortadan
kalktığı, diğer taraftan sancak (Livâü’l-hamd), vazodan çıkan çiçek çeşitlemeleri ile yazılar ve
yazılarla oluşturulmuş motiflerde büyük bir artış olduğu tespit edilebilmektedir. Örneğin
Denizli Akköy Belenardıç (Torapan) Köyü Camii (inşa 1884- süsleme 1885-86) (Pektaş,
2007a, s.422; Pektaş, 2011, s.203-207), Muğla Fethiye Seki Yaylası Tekke Camii (1846)
(Arık, 1976, s.134), Aydın Kuyucak Kayran Köyü Camii (Cömertler Aktuğ ve Pektaş, 2016,
s.15, 21) vb. erken tarihli kalemişi süslemeli camilerde karşılaşılan cennet-cehennem
tasvirleri, geometrik motifler, tarikat sembolleri, tüfek-barutlu silah ve mihrapta kandil motifi
Cumhuriyetin ilanından sonra tespit edilebilen örneklerde hemen hemen hiç karşımıza
çıkmamaktadır. Bu da birçok camide aynı elden çıkmış izlenimi uyandıran ve gezici ekipler
tarafından yapıldığı düşünülen süslemeleri yapan usta sayısının azalması ile bağlantılı
olmalıdır.
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Kalemişi süslemeli camilerin olmazsa olmazı bitkisel süslemelerin, erken örneklerde tüm
cephelerde yerini almasına karşın asıl kullanım alanının kuzey duvarı olduğu görülmektedir.
Muhtemelen kıbleye dönüldüğünde arkada kalması ve kapıdan çıkarken insanlar üzerinde bir
çiçek bahçesinden çıkıyor izlenimi uyandırmak istenmesi gibi sebeplerle kuzey duvarının
tamamen bitkisel süslemelere ayrıldığı, diğer motiflerin hiçbirine yer verilmediği
görülmektedir. 20. yüzyılın ortalarında mimari ve sembolik tasvirlerin motif çeşitliliğinde
karşılaşılan azalma, bitkisel süslemelerin çeşitliliğini de sınırlandırmış görünmektedir. Tüm
bu gelişmelerle bağlantılı olarak azalan ve genellikle çerçevesiz hale gelen panolarda
motiflerin birçoğunun silinip ortadan kalkmasına karşın bitkisel süslemelerin yine de tüm
duvarlarda yüzeye dağılmış yoğun bir kullanımı söz konusudur. Bu kullanımın yansımasının
bir sonucu olarak her iki camide de yazılar dışında tüm duvarlarda en yoğun olarak karşımıza
çıkan motif, vazodan çıkan çiçek motifleridir. Hatta Akpınar Camii’nde yazılar ve bitkisel
motiflerden başka bir tasvire yer verilmemiştir. İncelediğimiz camilerdeki vazodan çıkan
çiçek motiflerinin yakın örneklerine Denizli Çivril Bayat Köyü Camii (inşa 1872-73/süsleme
1950’ler) (Değirmenci, 2020, s.122; Cirtil, 2007, s.116), Acıpayam Yazır Camii (1802-03/
1807-08) Pektaş, 2007a, s.422; Pektaş, 2011, s.203; Arık, 1976, s.42-46), Çameli Güzelyurt
Tahtalı Köyü Camii (Cömertler Aktuğ, 2021b, s.86), Çivril Menteş Köyü Camii (Çakmak,
2017, 177), Aydın Karacasu Hacı Ali Ağa Camii (inşa 1591- süsleme 1852) (Yurtsal, 2009,
s.181, 183, 202), İzmir Ödemiş Lübbey Camii (19.yy.) (Top ve Özbek, 2019, s.251-252),
Manisa Turgutlu Sinirli Köyü Camii (1874-75) (Katrancı Kasalı, 2019, s.607, 612)
süslemeleri örnek gösterilebilmektedir.
Sarıkavak Camii motif çeşitliliği açısından Akpınar Camii’ne göre daha zengindir. Bitkisel
bezemeler dışında Sarıkavak Camii’nde Kâbe tasviri, minber, mizan terazisi ve sancak, halı,
ibrik, perde motifleri, Akpınar Camiinde perde ve fincanlı ibrik motiflerine rastlanmaktadır.
Mekke’de bulunan, İslamiyet’te kıble ve hac merkezi görevini üstlenen Kâbe tasviri minyatür,
el yazmaları, çini, tepsiler, halılar gibi birçok uygulama alanı arasında duvar yüzeylerinde de
kalemişi süslemeli camilerin en önemli motiflerinden biri olarak yerini almıştır (Arda, 2020,
s.359). Kâbe, Sarıkavak Camii doğu duvarının güneyinde yer almakta ve tasvirin bir
bölümünü vaiz kürsü kapatmaktadır. Siyah bir örtüyle örtülü olan ancak resimlerde genellikle
yeşil örtülü olarak karşımıza çıkan Kâbe örtüsü, bu panoda yeşil mavi ve pembe renklere
boyalı ve dört minareli bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Ancak öndeki iki minarenin
kapıları, şerefeleri, tuğlalarının dizilişine kadar tüm ayrıntılarıyla yansıtılması arkada kalan
kubbe ile minarelerin birer siluet olarak verilmesi ve önde geniş avlunun giderek daralması,
iki boyutlu tasvirlerde perspektif denemelerini göstermesi açısından önemlidir. Sarıkavak
Camii’nde olduğu gibi Akköy Yukarı Camii’nde (1909) (Yurtsal, 2009, s.121, 343) de Kâbe
tasviri doğu duvarında yer almaktadır. Aydın Kuyucak Kayran Köyü Camii’nde Kâbe tasviri
batı duvarının üst seviyesine, Çivril Bulgurlar Köyü Camii’nde (Pektaş ve Altındirek, 2012,
s.325) batı duvarı alt seviyesine, Çivril Bayat Köyü Camii’nde (Değirmenci, 2020, s.127) batı
duvarına yerleştirilmiştir. Kâbe tasvirlerine rastlanan Denizli Kale Künar Köyü Camii’nde
(Pektaş ve Cömertler Aktuğ, 2013, s. s.94, 97) sıvaların altında kaldığından net
gözükmemekle birlikte mihrabın hemen üzerinde yer almaktadır. Kâbe tasvirinin mihrabın üst
kısmına yerleştirildiği diğer bir cami de Aydın Koçarlı Cihanoğlu Camii (1834/35) (Eryılmaz,
2021, s.182, 193)’dir. Sarıkavak Camii’ndeki Kâbe tasviri renklendirme ve Kâbe’nin renkli
örtüsü açısından en çok Çal Belevi Eski Pazaryeri Camii’nin (Cömertler Aktuğ, 2021a, s.170)
güney duvarındaki tasvirle benzeşmektedir.
Camilerde imamın hutbe okumak için çıktığı mihrabın batısında yer alan merdivenli minberin
de zaman zaman süslemeler arasında yerini aldığı görülmektedir. Minber genellikle tek başına
kullanılmamıştır.
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Sarıkavak Camii’nde sancak motifinin yer aldığı panonun dört köşesine birer adet
yerleştirilmiş durumdadır. Minberin geçit bölümü tek şerefeli bir minare, sembolik giriş kapısı
da bir sancakla gösterilmiştir. Minber motifinin Livâü’l-hamd motifiyle aynı panoda
kullanılması cami ile cennette altında toplanılacak sancak arasındaki bağlantıyı kuruyor
olmalıdır. Minber motifi ile sancak motifi Afyonkarahisar Basmakçı Hilal Cuma Camii’nde
(Algaç, 2019, s.276) de aynı panoda kullanıldığı görülmektedir. Minber motifiyle karşılaşılan
diğer bir yapı Manisa Demirci Kışlak Eski Camii’nde (Eryılmaz ve Yıldız, 2020, s.76, 98) altı
minareli iki minber arasına geniş bir giriş kapısı yerleştirilmiş ve minberlerin etrafı kandillerle
çevrelenmiştir. Bir diğer yapı Çameli Güzelyurt Tahtalı Köyü Camii’nde (Cömertler Aktuğ,
2021b, s.89) minber motifi biri giriş kapısı diğeri minber olması muhtemel iki imgenin
üzerinde yer almaktadır. Yani aslında kalemişi süslemeli camilerde minber tasviri sadece
hutbe okunan yere değil aynı zamanda kandillerle aydınlığı, sancaklarla özgürlüğü ve
kapılarla İslamiyet’e girişi sembolize eden cami tasvirine de karşılık gelmelidir.
Kıyamet gününde Hz. Muhammed’in müminleri altında toplayacağı sancak olan Livâü’lhamd (Harman, 2015, s.356, 357) ile günah ve sevapların tartılacağı terazi olarak bilinen
Mizan, Sarıkavak Camii’nde birlikte kullanılmıştır. Sancağın direği terazi motifiyle birlikte
yapılarak, motifler cennetle ilişkilendirilmiş ve terazi dengede tutularak cenneti hak edenlerin
bu sancağın altında toplanabileceğine vurgu yapılmış görünmektedir. Her iki motifin birlikte
kullanıldığı bir diğer cami, Çal Belevi Eski Pazaryeri Camii’dir (Cömertler Aktuğ, 2021a,
s.170). Sancak motifi Çameli Güzelyurt Tahtalı Köyü Camii’nde de yer almakla birlikte aynı
camide terazi motifi cennet panosuyla ilişkilendirilmiştir (Cömertler Aktuğ, 2021b, s.89).
Terazi motifinin sancak motifinden ayrı olarak cennet ve cehennemle bağlantılı diğer camiler
ise Denizli Baklan Boğaziçi Eski Camii (Çakmak, 1995, s.539), Akköy Belenardıç Camii,
Akköy Yukarı Camii (Yurtsal, 2009, s.327, 336) ve Bulgurlar Köyü Camii’dir (Pektaş ve
Altındirek, 2012, s.324, 325).
Sarıkavak Camii duvarlarında görülen motiflerden biri de halı yani dokuma motifleridir.
Doğu ve batı duvarının güneyde üst seviyede yer alan halı motifleri birbirinden farklı renk ve
desenlerde işlenmiştir. Ancak ortada bir, köşelerde çeyrek madalyonlardan oluşan halılar cilt
kapaklarına kaynaklık eden Tebriz halılarını andırmaktadır. Halıdan çok bir kilimi andıran
dokuma tasvirine Afyonkarahisar Dazkırı İdris Köy Camii (inşa 1902- sıva 1913) (Algaç,
2017, s.424, 428), seccadeyi andıran dokuma motifine Ödemiş Lübbey Camii (Top ve Özbek,
2019, s.235, 253), havluyu andıran dokuma motifine Koçarlı Mustafa Ağa Camii
(Tüfekçioğlu ve Gümüş, 2016, s.25), Sarıkavak’taki motife en yakın örnek olan halı motifine
Çameli Güzelyurt Tahtalı Köyü Camii’nde (Cömertler Aktuğ, 2021b, s.87) rastlanmaktadır.
Perde motifi Acıpayam Yazır Camii (Pektaş, 2011, s.210), Akköy Belenardıç Camii, Akköy
Yukarı Camii (Yurtsal, 2009, s.324, 339), İzmir Ödemiş Bademli Kılcızade Mehmet Ağa
Camii (1811) (Kuyulu, 1994, s.151; Top ve Özbek, 2019, s.235, 248), Afyon Basmakçı Recep
Bey Camii (1892’den önce) (Daş, 1991, s.122) Manisa Yuntdağ Yenice Mahalle Camii
(1901-1902) (Eryılmaz, 2018, s.569), Salihli/Damatlı Köyü Eski Camii (1872-1873) (Erçin
Koçer, 2019, s.3220, 3221) vb. kalemişi süslemeli camilerde mihrapta ve genellikle de
ortasından zincirle sarkıtılmış bir kandil motifiyle birlikte kullanılmıştır. Ancak incelediğimiz
her iki camide de perde motifleri mihrapta tek başına kullanılmıştır.
Yazıların istiflenmesi ile oluşturulan motifler giderek çoğalmakta ve süslemede hâkimiyeti ele
geçirmektedir. Camilerde ibrik motifleri yazılarla oluşturulurken aynalı hatlar ve yazılarla
oluşturulan madalyonlar ile Akpınar’da yine yazılarla oluşturulmuş ters yürek motifli yazının
benzer bir örneği Çivril Bayat Köyü Camii’nde (Değirmenci, 2020, s.130) karşımıza
çıkmaktadır.
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Kalemişi süslemeli camilerin vazgeçilmezlerinden olan doğu, batı ve güney duvarlarının üst
seviyesinde yer alan madalyonlarda geçen “Ali” yazısının, Hz. Ali’nin kılıcına ithafen
zülfikar şeklinde (Aslan, 2019, s.388) bitirilmesi her iki camide de karşımıza çıkan bir
uygulamadır. Yakın çevrede Acıpayam Yassıhöyük Eski Camii (20. yy. ortaları) (Pektaş,
2007a, s.430), Çal Belevi Eski Pazaryeri Camii’nde (Cömertler Aktuğ, 2021a, s.173) de aynı
uygulamaya rastlanmaktadır. Koruyucu ve şifaya vesile olduğuna inanılan (Eser, 2021, s.532)
Ashâb-ı Kehf isimleri de Sarıkavak ve Akpınar Camilerindeki yazılardandır. Camilerde hüsnü hat ile oluşturulmuş bir diğer motif ise ibriktir (Altıer, 2019, s.155). Hatta Akpınar
Camii’nde ibrikten akan su önündeki fincan şeklindeki kaba dolmaktadır. Suyun ve temizliğin
sembolü ibrik motifinin Çal Belevi Eski Pazaryeri Camii (Cömertler Aktuğ, 2021a, s.171),
Ödemiş Lübbey Camii’nde (Top ve Özbek, 2019, s.235, 250) yazılarla oluşturulduğu
görülmektedir.
Sonuç olarak; Sarıkavak ve Akpınar Camileri dikdörtgen planlı, içten ahşap tavan, dıştan
kırma çatıyla örtü ve mütevazı ölçüleri ile kırsal mimariye özgü bir plan tipolojisini yansıtan
kalemişi süslemeli camilerdir. Süslemelerde fırça tekniği yerine daha kolay ve basit olan baskı
“estampaj” tekniğinin ağır basmaktadır. Sembolik ve nesneli bazı motiflerin kullanıldığı
Sarıkavak ve Akpınar Camilerinde bitkisel bezemeler ve hüsn-i hatla oluşturulan süslemeler
yoğunluktadır. Erken dönemlerde yoğun olarak kullanılan bazı motiflerin önemini yitirdiği
veya kalemişi yapan ustaların azalmasından dolayı yeni kalıplar çıkarılmadığı
anlaşılmaktadır. Bitkisel süslemelerin bu panoların yerini aldığı giderek de yazının tüm
süslemelere üstün gelmeye başladığı görülmektedir. Her ne kadar süsleme tekniğinde
farklılaşma ve motiflerde azalma görülse de incelediğimiz camiler, kalemişi süslemeli cami
geleneğinin 20. yüzyılın ortalarına kadar devam ettiğini gösteren örnekler olması dolayısıyla
erken ve geç dönem arasındaki farklılaşmayı yansıtmaları açısından önemli yapılardır.
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ÖZET
Mantıklı düşünmenin mizahı yöntemi olarak Nasreddin Hoca fıkraları, insanların olayları
veya ifadeleri, farklı; bir yandan iğneleyici öte yandan yumuşatıcı bir üslupta veya biçimde
ortaya koymalarının önemli bir yoludur. Ayrıca bu fıkralar hem güldürmekte; günlük hayatın
sıkıntılarından uzaklaştırarak rahatlık sağlamakta hem de eğlendirirken ortaya koyduğu
önermeler üzerinden düşünmeyi, doğru akıl yürütmeyi, doğru karar vermeyi, ders çıkarmayı
ya da bir mesaj iletmeyi istemek bakımından çift değerlidir. Bu değer sayesinde onlar tüm
bunları, öğüt verir şeklinde değil, yeni olay, durum, betimlemeler ve çözümlerle, mizahi
unsurlarla dolaylı yoldan yapmaktadır. Böylece eğlendirirken düşündürücülüğü ile bu fıkralar,
eğiticiliği yüksek ve kalıcı, aklı geliştirici bir işleve sahip olmaktadır. Bu yönüyle Nasreddin
Hoca fıkraları, mantığın temel amacının mizaha dönüş şeklidir; akıl yürütme konusunda elde
edilecek yeni sonuçlar ve çıkarılacak dersler içermektedir. Başka bir ifadeyle bu fıkralar,
aklın mizahi açıdan inşası veya aklın mizah unsuru aracılığıyla bilinmeyene, doğru olana ve
doğru eyleme yönelmesidir.
Mantığın, doğru düşünme, zihni yanlıştan koruma, tutarlı düşünme gibi tanımlarına binaen
Nasreddin Hoca fıkraları insanın hatalarını mizahi yolla ortaya koyarak doğru düşünmenin,
doğru eylemenin, doğru akıl yürütmenin kapısını açmak suretiyle sağlıklı ve mantıklı
düşünmeyi sağlaması dolayısıyla mantığın amacına hizmet etmektedir. Başka bir ifadeyle
Nasrettin Hoca fıkraları günlük yaşamda insanların yaptığı mantık yanlışlarını onlara
güldürerek izah etmekte ve onları mantıklı ve makul düşünmeye yöneltmektedir. Zira mantık
bilgisine sahip olmak pratiğe dökme noktasında tek başına yeterli değildir. Bu bilginin doğru
zamanda, doğru şartlar altında ve doğru kullanılması da gerekmektedir. Nasreddin Hoca
fıkraları, mantık bilgisinin doğru kullanımı noktasında önemli bir örnek teşkil etmektedir. O
nedenle bu çalışmada amacımız, mantığın tanımına ve gayesine uygunluk taşıyacak örnek
anlatımlar ve bu örnekler üzerine yapılacak çıkarımlarla Nasreddin Hoca fıkralarının
mantıksal boyutunun serimlenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Mantık, Nasreddin Hoca Fıkraları, akıl, mizah, düşünme
THE VALUE OF NASREDDIN HODJA JOKES IN TERMS OF LOGIC ART
ABSTRACT
Nasreddin Hodja jokes, people's events or expressions, as a humorous method of logical
thinking, are different; It is an important way of presenting them in a style or form that is on
the one hand sarcastic and on the other hand softening. In addition, these jokes make you
laugh; It is double-valued in terms of providing comfort by getting away from the troubles of
daily life and asking to think over the propositions it puts forward while entertaining, to
reason correctly, to make the right decision, to learn a lesson or to convey a message. Thanks
to this value, these do all this indirectly, not in the form of advice, but with new events,
situations, descriptions and solutions, and humorous elements. Thus, these jokes, with their
thought-provokingness while entertaining, have a highly educational and permanent function
that develops the mind. In this respect, Nasreddin Hodja jokes are the way the main purpose
of logic turns to humor; It contains new conclusions and lessons to be learned in reasoning.
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In other words, these jokes are the humorous construction of the mind or the direction of the
mind to the unknown, the right thing and the right action through the element of humor.
Based on the definitions of logic such as right thinking, protecting the mind from mistakes,
and consistent thinking, Nasreddin Hodja jokes serve the purpose of logic by revealing the
mistakes of people in a humorous way, by opening the door of right thinking, right action and
correct reasoning, thus enabling healthy and logical thinking. In other words, Nasreddin
Hodja jokes explain the logical mistakes people make in daily life by making them laugh and
lead them to think logically and rationally. Because having the knowledge of logic is not
enough on its own to put it into practice. This information must also be used correctly, at the
right time, under the right conditions. Nasreddin Hodja jokes are an important example of the
correct use of logic knowledge. Therefore, our aim in this study is to reveal the logical
dimension of Nasreddin Hodja jokes, with example expressions that will be compatible with
the definition and purpose of logic, and inferences to be made on these examples.
Keywords: Logic, Nasreddin Hodja Jokes, reason, humor, thinking
Giriş
Fıkralar, mizahi dille, yoğun anlama sahip olması veya az sözle çok şey anlatma özelliği ile
muhataba vermek istediği dersi yanlışsız olarak aktarmayı hedefleyen eğlendirirken
düşündüren yazım türüdür. Bu tanımın en tepe tekabüliyetini ise Nasreddin Hoca fıkraları
sağlamaktadır. Zira Nasreddin Hoca fıkraları, gerek dilin bilgi verici işlevini ve gerekse
kullandığı mizahi unsurlarla fıkranın sahip olduğu tüm işlevi yerine getirmektedir. Geçmişten
bugüne hiç güncelliğini kaybetmeyen asli karakteriyle Türk toplum geleneği içinde önemli bir
temel olan Nasreddin Hoca, eğlendirmenin haricinde ilettiği mesajlar sayesinde düşündüren
ve kişiliği fıkralarında saklı olan bir değerdir (Sakaoğlu, 2013: 162). Bu bakımdan Nasreddin
Hoca, halk diline ve kültürüne hâkim, halkın örf, adet ve geleneklerine bağlı olarak onların
mizahi yola öğreticiliğini üstlenen neyi neden yaptığını neye hizmet ettiğinin farkındalığına
sahip bir halk kahramanıdır. Şüphesiz Nasreddin Hoca’nın, dilin kemiğinin olmadığı
şeklindeki atasözüyle uyumlu bir biçimde, retoriğin hem ikna ediciliği hem de bilgi vericiliği
bakımından gücünü ön plana çıkaran vurgusu dikkate değer en önemli özelliğidir. Nasreddin
Hoca’nın fıkraları, toplumsal veya sosyal bir varlık olan insanın birbirleriyle olan
ilişkilerinde, davranışlarında, yapıp etmelerinde, konuşmalarında yer bulan günlük yaşamın
incelikle ortaya konmuş sahici ve samimi göndermeleridir. Fıkralarda halk diliyle bütünleşen
realite, fıkraların sonunda, Nasreddin Hoca’nın cezp edici bir üslup ortaya konan mesajları
deyim, atasözü niteliğinde kalıplaşarak kalıcı bir özellik kazanmaktadır. Bu fıkralardan yola
çıkarak, günlük yaşamda işlerlik kazanan kuralları, insan özgürlüğünün, yapıp etmelerinin,
yanlışlarının sınırlarını çizen Nasreddin Hoca, birey olarak insan olmanın, varoluşsal bir
varlık olmanın, mantıklı hareket etmenin, makul kararlar almanın temsilini üstlenir.
Dolayısıyla bu fıkralar mantık sanatına ilişkin olarak, sağlıklı düşünmenin ve hareket etmenin
yolunu açmak suretiyle, doğru akıl yürütmeye ilişkin mesajlar veren örneklerdir.
İnsan hata yapan ya da hata yapmaya müsait bir varlıktır. İşte Nasreddin Hoca, fıkralarıyla
insanların yaptığı yanlışları doğrudan onların yüzüne vurmak değil de, onlara mizahi bir
yöntemle göstermekte ve böylece onları mantıklı düşünmeye sevk etmektedir. Başka bir
ifadeyle mantığın temel amacı olan, hakikati bulma, kavrama ve olayları, durumları doğru
değerlendirme konusunda mantık kurallarına rağmen insanlar hataya düşmektedir. İşte
Nasreddin Hoca düşülen bu yanlışlıkları teorik bir dille değil de yaşama içken, realiteye
nakşedilmiş bir şekilde ve güldürü unsuru ile içselleştirmeye çalışmaktadır. O, doğruyu,
mantıklı olmayı veya mantıklı düşünmeyi, güvenilir akıl yürütmeyi zevkle kalıcı hale
getirmektedir.

220

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Bu manada Nasreddin Hoca fıkraları, teorik bir uygulama olan mantık sanatının pratikte bilfiil
uygulama sahasıdır. O nedenle onun her bir fıkrasında muhakkak çıkarılabilecek bir ders, bir
yaşam anlayışı, bir kural vardır. Dolayısıyla onun fıkralarına bu gözle; mantıksal bir zeminde
bakmak, incelemek gerekmektedir ki aksi halde bu fıkralar sadece gülme amacıyla ele
alınırsa, duygusal boyuta kalacak ve bu nedenle bir yanı hep eksik kalacak, yaşama dair,
insanın birey oluşuna, insan aklına bir hizmet sunmayacaktır.
Nasreddin Hoca Fıkralarının Mantıksal Boyutu
Türk halk kültürel yapısında içerisinde fıkra geleneğinin önemli unsurlarından biri olan
Nasrettin Hoca'nın izlerine resimde, sanatta, edebiyatta, karikatürlerde ve en önemlisi halk
inanışlarında daima rastlamak mümkündür. “Türk milletinin birçok meseleyi Nasreddin
Hoca’nın dilinden, ağzından ifade etmekten hoşlanması, onun aklı ve zekâsı ile meseleleri
yargılaması, hükme bağlaması, tenkit etmesi, üzerinde ciddiyetle durulması gereken ayrı bir
mevzudur. Çünkü bu ortak güç, halkın ortak gücüdür; Nasreddin Hoca şeklinde aksedişidir”
(Yıldırım, 1999: 26). Bu gücün verdiği cesaretle, Nasreddin Hoca'nın fıkralarını
epistemolojik, ahlaki, edebi açıdan incelemek kadar mantıksal açıdan incelemek de önem arz
etmektedir.
Amacına uygun şekilde mantık, kurallarına riayet edildiğinde zihni hataya düşmekten
alıkoyan bir sanattır. Mantık bilimi, mantıklı düşünmenin düzenli olarak tespiti ve kurallarını
ortaya koyan bir disiplindir. Bu manada mantıklı düşünme, "doğru düşünme" veya tutarlı
düşünme" (Emiroğlu, 2011: 11; Öner, 1982: 2-4; Emiroğlu, 2009: 12-13) olarak
anlaşılmalıdır. Bu noktada Nasreddin hoca fıkraları teorideki mantığın fıkralarla sanatsal
niteliğe bürünmüş hali olarak yapılabilecek mantık hatalarına karşı bizi uyarmaktadır. Etik
değer yüklü olan bu fıkraların epistemolojik boyutta doğruyu eyleme, yanlıştan kaçınma
şeklinde yaşamdan kesitler sunmasıyla öğreticiliği de hat safhadadır. Çalışmamızın
anlaşılırlığı açısından, bir kaç örnek fıkra üzerinden bu fıkraların mantıksal yönünü
serimleyebiliriz.
Nasreddin Hoca yapılan her işin bir bedeli olduğunu, karşılığını ödediğin bir şeye karşı hak
sahibi olduğunun bilgisini parayı veren düdüğü çalar fıkrasında anlatır: Bir gün Nasreddin
Hoca eşeğine binmiş köyden kente giderken, köyün çocukları yolunu keser ve nereye gittiğini
sorarlar. Hoca onlara pazara gittiğini söyler. Bunun üzerine çocuklar kendilerine pazardan
düdük almasını isterler, ancak içlerinden yalnız biri para verir. Pazardan dönüşte hocayı ta
ilerden eşeği ile geldiğini gören çocuklar, hemen ona doğru koşuşurlar ve etrafını sararak
düdüklerini getirip getirmediğini sorarlar. Hoca cebinden bir tane düdük çıkarıp para veren
çocuğa uzatır ve diğerlerine de kusura bakmayın çocuklar "parayı veren düdüğü çalar!" der
(Fuat, 2016: 60). Burada mantıksal olarak, çıkarları ön planda tutmanın yanlışlığına vurgu
yapılmak istenmiştir. Zira her şeyin bir karşılığı vardır ve karşılıksız elde edilecek şeyde,
çıkarcı bir eğilim söz konusudur.
Herhangi bir konuda peşin hükümlü olmak da bizi yanlışa sürüklemektedir. Bu davranış, bir
şeyin ispatından önce gelir veya sebebini henüz bilmeden bir konu hakkında önyargılı
olmaktır. Önyargı, kişinin delil eksikliği veya hiç delile sahip olmaksızın hüküm vermesi ve
bu hükmün paylaşılmasıdır (Bentham, 1824: 377). Başka bir ifadeyle mantıksal olarak
önyargı, toplumun, bireyin veya bir grubun yeteri kadar bilgi sahibi olmadan ya da yanlış
bilgi edinerek veya sadece gelenek, örf, adet gibi toplumsal kurallara bağlı olarak hiç bilgi
sahibi olmadığı bir durum karşısında yargıda bulunması veya yargı dağıtması olarak yapılan
bir mantık yanlışıdır.
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Psikoloji biliminde bu kavram, muhataba karşı gösterilen tarafgir, tahammülsüz, olumlu veya
olumsuz ve haksız bir tutum (Plotnik, 2009: 583) olarak tanımlanmaktadır. Nasreddin Hoca
bu mantık yanlışını "ye kürküm ye" fıkrasında gözler önüne sermektedir:
Bir gün yörenin zenginlerinden biri Nasreddin Hoca'yı bir ziyafete çağırır. Hoca bu ziyafete
biraz geç kalmış ve alelacele hazırlandığı için gündelik kıyafetleriyle katılmıştır. Ancak
ziyafette hiç kimse hocayla ilgilenmemiş, yer gösteren olmamış ve hatta buyur dahi
edilmemiştir. Bu misafirperver olmayan tutum karşısında içerleyen hoca, hemen eve dönmüş,
bayramlık kıyafetlerini giymiş, süslenip püslenmiş, kürkünü de üzerine alıp tekrar ziyafet
yerine gelmiştir. Hocayı bu ihtişamla görenler hemen kapıda karşılamış, buyur edip başköşeye
oturtmuşlardır. Yemek zamanı geldiğinde hocayı sofradaki en iyi yere almışlar, en iyi
yiyecekleri sunmuşlardır. Bunun üzerine Nasreddin Hoca her yemek gelişinde, kürkünün
eteğini yemek tabağına uzatıp "ye kürküm ye" diyormuş. Hocanın bu davranışına anlam
veremeyenler merak edip hocaya, neden kürkünün eteğini yemeğe uzatıp "ye kürküm ye"
diyorsun diye sormuşlar. Bu soruya binaen Nasreddin Hoca, "Mademki bütün saygı insana
değil, güzel giysileredir. Ben de yemeği kürküme ikram ediyorum" (Çotuksöken, 2003: 90)
diyerek mala mülke değil insanlığa, insana önem verilmesi gerektiğinin bilgisini vermiştir.
Ayrıca aynı kişiler tarafından farklı muamele görmesi de mantıksal olarak bir önyargı
yanlışına işaret etmektedir. Şöyle ki aynı kişiler iyi giyinenlere karşı hoş karşılama ve
ikramda bulunurken, Nasreddin Hoca'nın ilk gelişinde veya onlara göre kötü giyimli halinde
hiç kimsenin ilgilenmemiş olması ona önyargı ile yaklaşıldığını göstermektedir. O halde
önyargıda biri, kişiye ya da bir gruba karşı olumsuz bir duygu; öteki, kişileri tanımadan onları
bir grubun mensubu olarak hüküm vermeye karşılık gelen iki temel unsur bulunmaktadır.
Öyleyse önyargının bir ayağı duygusal diğer ayağı düşünseldir ve bu yönüyle kişiyi ayırt edici
davranış yanlışına sürükleyebilmektedir. Nasreddin Hoca'nın durumunda olduğu gibi aynı
şartlar altında aynı şekilde muamele görmesi gereken iki kişiye farklı tavır
sergilenebilmektedir (Cüceloğlu, 2003: 543). Bu aynı zamanda ve aynı şartlar altından bir şey
hem kendisi hem değili olamaz mantık ilkesi ile de uyuşmamaktadır. Zira kişi aynı kişidir,
ziyafet aynı ziyafettir fakat biri olumlu diğer olumsuz iki farklı davranışa maruz kalmaktadır
ki bu aklın kabul edeceği bir tutum değildir.
Bazen de olur ki akla mümkün gelen bir tavırla davranış, mantıklı gösterilmeye çalışılır. Yine
bu durumu bir Nasreddin Hoca fıkrasıyla temellendirirsek: Nasreddin Hoca bir gün kervanla
uzak bir yolculuğa çıkacaktır. Gideceği gün geldiğinde kervancı, hocanın bineceği katırı binek
taşına getirir. Hoca katıra, sağ ayağı değil de sol ayağı ile binmeye kalkışınca diğer yolcular
gülerek "hocam katıra bu şekilde mi binilir, sen ters bindin" deyince hoca, "hayır ben ters
binmedim katır solak" (Çotuksöken, 2003: 81) şeklinde bir gerekçeye başvurarak olayı
mantığa bürüme ya da makul gösterme savunma mekanizması ile duruma açıklık
kazandırmıştır. Gerekçeler bulma ya da mazeretler üretme şeklinde de ifade edilebilecek olan
mantığa bürünmede kişi, çeşitli nedenler, bahaneler ya da mazeretler öne sürerek yaptığını
hafifletme ya da yaptığının tuhaflığını ortadan kaldırma yoluna gider ve böylece
kabullenilebilecek bir davranışı kabullenilemeyecek bir davranışın yerine geçirerek yapılan
davranışı makul gösterir (Cüceloğlu, 2003: 301). İşte burada Nasreddin Hoca yaptığı
davranışı, olduğundan daha mantıklı göstermeye çalışarak olmayacak şeyi makul göstermenin
yanlışlığına göndermede bulunmuştur.
Nasreddin Hoca mantığı zekice kullanarak karşı tarafı susturduğu fıkraları da vardır.
Sözgelimi, baklava tepsisinin gittiğini söyleyen komşusuna Nasreddin Hoca, "bana ne"
yanıtını verir. Komşusu, tepsinin kendisinin evine gittiğini söylediğinde ise, komşusuna "o
zaman sana ne" (Kanık, 2010: 78) diye karşılık verir. Bu fıkrada kimsenin kendisi
ilgilendirmeyen işlere karışmamaları gerektiğinin altı çizilir.
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Zira kendisini ilgilendirmeyen meselelere yönelenler, gereksiz yere vakit harcayarak
ilgilenmeleri gereken asıl konuları ihmal edeceklerinin mesajı verilmektedir. Ayrıca burada
bir mantık problemi olan ikileme başvurularak, karşı tarafı kendisini ilgilendirmeği yönünde
susturmaya gidilmektedir. İkilem mantıkta "öncülleri bitişik ve ayrık şartlı önermelerden
kurulan bir kıyas olup, öncüllerdeki şıkların yani seçeneklerin ayrı ayrı değerlendirilmesiyle
sonuca varılan kıyas" (Emiroğlu, 2009: 176) şeklinde tanımlanmaktadır. Şöyle ki:
Baklava başka yere gidiyorsa bana ne (bitişik şartlı önerme)
Baklava bizim eve gidiyorsa sana ne (bitişik şartlı önerme)
Ya bizim eve ya başka eve gidiyordur (ayrık şartlı önerme)
O halde her iki halde de sana ne (sonuç)
Fıkrada ortaya çıkan bu kıyas biçiminde, baklava tepsisi başka bir yere gidiyorsa bana ne,
yok hayır! Baklava tepsisi bizim eve gidiyorsa öyleyse sana ne diyerek kişilerin gerçekten
kendilerini ilgilendiren mevzularla ilgilenmeleri, kendilerine ilgilendirmeyen meselelere
karışmamaları gerektiğinin mesajı verilmektedir. Böylece bu fıkradan da anlaşılacağı üzere
Nasreddin Hoca'nın mantıkta kullanılan akıl yürütme yöntemlerini de kullandığı
görülmektedir.
Mantık örgüsünün bütünüyle ele alındığı şu fıkrasına da bakarsak; Nasreddin Hoca bir gün
evine iki kilogram et göndererek eşinin lezzetli bir yemek yapmasını ister. Eşi etin yemeğini
yapar ve komşularını çağırarak hep birlikte yerler. Akşam hoca eve gelip iştahla et yemeyi
beklerken önüne bulgur pilavı gelince eşine gönderdiği eti ne yaptığını sorar. Eşi de hocaya
eti kedinin yediğini söyler. Bunun üzerine hoca, kantarı getirip kediyi tartar ve kedinin tam iki
kilo olduğunu göstererek eşine, eğer bu kedi ise et nerede, yok eğer bu et ise kedi nerede diye
sorar. Esasında burada hoca bu fıkrasıyla, çelişik düşünce üretmemek gerektiğinin, tutarlı
konuşmak gerektiğinin önemi ortaya koymaktadır (Özden,2015:162). Mantıksal formda ifade
edersek;
Bu kedi ise et nerede
Bu et ise kedi nerede
Bu ya ettir ya kedidir
Bu kedidir
O halde et nerede
Burada hoca, eşinin çelişkisini ortaya koyarak etin olmadığını kanıtlamıştır. Böylece çelişkili
düşünmenin veya tutarlı konuşmamanın mantıksal yanlışlığını göstermiştir.
Yine hoca bir gün, kırlardan topladığı odunu eşeğine yükleyerek yol alır. O arada yaş odun da
kurusu gibi yanar mı acaba diye düşünürken bu durumu denemeye karar verir. Şeytana uyar
ve çakmağını çıkararak eşeğin üzerindeki odunlara çakar. O esnada içinde kuruları olan
odunlar alev alır. Eşekte bir korku bir telaş bir huzursuz başlar, anırıp, çifte atarak dörtnala
koşmaya başlar. Bu sırada hoca arkasından "aklın varsa göle koş" diye seslenir (Güney, 1995:
85). Buradan elde edilecek akıl yürütme;
Odunlar yanarsa eşek de yanar;
Odunlar yanmıştır;
O halde eşek de yanacaktır. (Öyleyse göle koş)
Bu durumda bir önlem alınması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle bu fıkrada insan içinde
bulunduğu zor bir durumla karşılarsa aklını kullanması gerektiği anlayışı hâkimdir. Eşeğin
aklını kullanmasını ve göle koşmasını istemek reel olarak saçmadır elbette. Bu mantıkta
saçma sonuç yanlışına işarettir, ancak mecazi yönü göz ardı edip eşek için bunu düşünmek
muhakkaktır ki saçma bir sonuca götürecektir. Zira aklı olmayan bir varlıktan aklını
kullanmasını istemek saçmalıktır.
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Ne var ki burada aşılanmak istenen, istenmedik bir durumla karşılaşıldığında bu durumdan
kurtulabilmek için en akıllı, en makul, en mantıklı yol ve yönteme başvurulması gerektiğidir.
Böylece Nasreddin Hoca aklın, mantığın önemini bir kez daha vurgulayarak, yanlıştan
kurtulmak için, mantıklı düşünmenin, aklını kullanmanın önemine dikkat çekmiştir.
Gelinen bu noktada gördük ki Nasreddin Hoca insanlara yanlışlarını gösterirken, hiç bir
zaman onları aşağılayıcı bir tutum içerisine girmemiştir. Dahası Nasrettin Hoca, bu fıkraların
başkahramanı olarak sorunlarla, sıkıntılarla, kötülüklerle, zorluklarla, karşılaşmasına rağmen
her daim iyilik ve doğruluk içerisinde ve insanları iyiliğe, doğruluğa, yanlışa düşmemeye
davet eder konumda olmuştur (Başgöz, 2005: 23-25). O sözlerinde her zaman, insana,
topluma ve tüm varlıklara olan saygı ve sevgide bulunma düsturundan vazgeçmeksizin
muhatabına karşı hiç bir zaman onu küçük düşüren, alay eden, aşağılayan bir tavır
sergilememiş (Dedebağı, 2007: 78), aksine iyilikseverliği yanı sıra insanların doğru
eylemesine ve yanlışa düşmemelerine gayret göstermiştir. Onun, hepsine burada yer
veremediğimiz, fıkralarının her birinden bir ders çıkarmamak ve böylece aklın düştüğü yanlışı
görmemek ve doğrunun varoluşsal özünü idrak etmemek mümkün değildir. Bu yönüyle
Nasreddin Hoca fıkraları, tıpkı bir gerçekliğin bir ressamın elinde bir tabloda renklere
bürünmesi gibi, mantığın Nasreddin Hoca elinde fıkralara dönüşmek suretiyle yüzde
(güldürmesi) ve zihinde (düşündürmesi) ışık saçmasıdır.
Sonuç
Nasreddin Hoca felsefi olarak bir filozof, bir mantıkçı değildir, ancak filozofların anlatmak
istediklerini, felsefi görüşlerini, kavramlarını mizahi bir üslupla insanlarla buluşturmaktadır.
Antik Yunan filozofu Sokrates'in diyalog yöntemiyle yaptığı ironik tavrı Nasreddin Hoca
fıkralarıyla eğlenceli hale getirmektedir. Her ikisi de bunu yaparken muhataplarını aşağılamak
gibi bir maksada sahip değillerdir. Her ikisi de bir şeyler öğretmenin, bir yaşam öğretisi
sunmanın hizmetkarıdırlar. O nedenle Nasreddin Hoca'yı modern dünyanın Sokrates'i olarak
görmek herhalde yanlış olmayacaktır. Zira her dönemin insanları onu, kendi yaşadığı döneme
göre değerlendirmiş ve hala içimizde yaşıyor hissiyatını ehemmiyetle yaşatmıştır. Zira
çoğunlukla insanların birbirileriyle, toplumla, doğayla olan münasebetlerinin dillendirildiği bu
fıkralarda, güncelliğini hiç yitirmeyen ve hep koruyacağına da inandığımız sevgi, saygı,
hoşgörü, sorumluluk, yoksulluk, yoksunluk, dürüstlük, sadakat, doğru konuşma, doğru akıl
yürütme, iyilik vs. gibi toplum ve insan yaşamını ilgilendiren temalar ve olaylar işlenmektedir
(Çotuksöken, 2003: 14-15). Böylece Nasreddin Hoca, insan yaşamın her noktasına temas
etmesiyle önemli bir figürdür, söyledikleri ile yaptıkları arasında bir harmoni bulunan mizahın
bilgi ile bütünleştiği bir temsildir.
Fıkralarında Nasreddin Hoca, belli tekniklerle mantıklı düşünme, aklını kullanma, mantık
yürütme kullanımını, estetikle içselleştirerek mantığı hem daha kalıcı hem daha etkili hale
getirmiştir. Aynı zamanda onun fıkraları, onların verdiği mesajları alıp kendi yaşamına
uyarladığı takdirde, bireyin kişisel gelişimini de geliştirecek niteliktedir. Dolayısıyla bu
noktada Nasreddin Hoca fıkraları, hem eğlendirir hem düşündürürken iyi bir ahlak dersi,
aklını kullanmayı en iyi öğretme şekli ve böylece düşünceyi yanlıştan korumak ve doğruyu
eylemenin en sanatsal modelidir.
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ŞEHNÂMECİ SEYYİD LOKMÂN’IN 1559-1595 YILLARINI KAPSAYAN OSMANLI
TARİHİNDE YER ALAN, OSMANLI HANEDAN AİLESİYLE İLGİLİ KAYITLAR
Dr. İbrahim PAZAN
Bağımsız Araştırmacı
ORCID: 0000-0002-2354-0478
ÖZET
Seyyid Lokmân b. Hüseyin Osmanlı sarayındaki şehnâmecilik görevine, selefi Eflâtûn-i
Şirvânî’nin ölümünden sonra II. Selim devrinde 977/1569’da başlamıştır. Asıl görevi olan
Farsça manzum şehnâme yazımını yerine getirirken aynı zamanda, başlangıcındaki
nesebnâme bölümünün devamı olarak Osmanlıların ortaya çıkışından itibaren geçmiş
padişahlar zamanında vuku bulan olayların yazılmakta olduğu Tûmâr-ı Hümâyûn’a bırakıldığı
yerden devam etmesi emredilmiştir. 7 yıl kadar sonra 1576 yılında, Tûmâr-ı Hümâyûn’nın
zeyli olarak yazdıklarını temize çektiği bir nüshayı Hoca Sa‘deddin Efendi görerek beğenmiş
ve bir nüsha da kendisi için talep etmiştir. Seyyid Lokmân tomarın nesebnâme bölümünü
çıkartıp kendisinden önce yazılan Osmanlı tarihiyle ilgili bölümleri kısaltarak kendi
yazdıklarıyla birlikte meydana getirdiği bu nüshaya Mücmelü’t-Tûmâr adını vermiştir.
Mücmelü’t-Tûmâr’ın elde mevcut iki nüshasına ilave olarak 1583 yılında, nesebnâme bölümü
de dâhil Tûmâr-ı Hümâyûn’un çok sayıda minyatürle bezenmiş kitap formundaki
versiyonlarını hazırlatan Seyyid Lokmân, bu nüshaları Sultan III. Murad, Sadrazam Siyavuş
Paşa ve Dârüssaâde Ağası Mehmed Ağa’ya sunmuştur. Tûmâr-ı Hümâyûn gibi Zübdetü’tTevârîh ismini taşıyan bu üç nüsha, sanat değeri yüksek göz alıcı minyatürleri sebebiyle,
bugüne kadar daha çok sanat tarihçilerinin dikkatini çekmiş ve söz konusu yazmalar üzerine
sadece bu bağlamda çalışmalar yapılmıştır. Dönemin önemli hadiselerini nerdeyse gün gün
ayrıntılı bir şekilde tam bir vakâyinâme tarzıyla anlatan Osmanlı tarihi bölümü ise bazı
çalışmalarda görülen birkaç atıf dışında gizli kalmıştır. Seyyid Lokmân’ın kendi kaleminden
çıkan ve Kanunî’nin son yedi yılı ile II. Selim ve III. Murad dönemlerini tamamını kapsayan,
Osmanlı tarihinin 1559-1595 yılları arasındaki 35 yıllık bu önemli bölümünün yer aldığı söz
konusu altı adet yazma tarafımdan çalışılmış ve tenkitli metni hazırlanmıştır. Bu çalışmada
ise, 26 sene süreyle sarayda görevli olması sebebiyle pek çok olaya bizzat şahitlik etme
imkânına sahip olan Seyyid Lokmân’ın, eserin kendi yazdığı bölümünde geçen Osmanlı
Hanedan Ailesi ile ilgili doğum, ölüm, söz, nişan, evlenme ve sünnet düğünü gibi kayıtlar ele
alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Lokmân b. Hüseyin, Osmanlı tarihi, II. Selim, III. Murad, Osmanlı
Hanedan Ailesi
RECORDS RELATED WITH THE OTTOMAN DYNASTIC FAMILY
CHRONICLED IN THE OTTOMAN HISTORY OF SHAHNAMEH WRITER
SAYYID LUQMAN COVERING THE YEARS BETWEEN 1559-1595
ABSTRACT
Sayyid Luqman ibn Husayn started his shahnameh (book of sultans) writing duty in the
Ottoman palace in 977/1569 during the period of Selim II after the death of his predecessor,
Eflatun-i Şirvani. While he was fulfilling his main duty to write the shahnameh in Persian
verse, at the same time, he was ordered to continue writing Tumar-ı Humayun (scroll of the
Sultan) where the events that took place during the time of the previous sultans since the
emergence of the Ottomans were chronicled as a continuation of the genealogy section at the
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beginning of it, from where it left off. After some 7 years in 1576, Hodja Sa'deddin Effendi,
saw and liked a copy of what he had written as an addendum to Tumar-ı Humayun, and
requested a separate copy for himself. Luqman named this copy, which he created with his
own writings, by removing the genealogical part of the scroll and shortening the chapters
written before him, as Mucmelu't-Tumar. In addition to two copies of Mucmelu't-Tumar on
hand, Sayyid Luqman had the book-form versions of Tumar-ı Humayun decorated with many
miniatures, including the genealogy section, prepared in 1583 and presented these copies to
Sultan Murad III, Grand Vizier Siyavush Pasha and Aga of Darussaade Mehmed Aga. These
three copies, bearing the name Zubdetu't-Tevarikh like Tumar-ı Humayun, have mostly
attracted the attention of art historians due to their striking miniatures with high artistic value
and studies have been carried out on these manuscripts only in this context until today. The
Ottoman history section, which chronicled the important events of the period concerned in
detail almost day by day, in a full diary style, has remained hidden except for a few references
seen in some works. The six copies of the manuscript concerned which chronicle a very
important 35-year period of the Ottoman history between the years 1559-1595 covering the
last 7 years of Suleiman the Magnificent and the entire periods of Selim II and Murad III,
written by Luqman in person, were studied and the critical edition prepared by me. In this
study, records such as births, deaths, desponsage, engagement and wedding ceremonies, and
circumcision celebration parties related to the Ottoman Dynastic Family, which are mentioned
in the original part of the work written by Luqman on his own, who had the opportunity to
personally witness many events due to his 26 years of service in the palace, will be discussed.
Keywords: Sayyid Luqman ibn Husayn, Ottoman history, Selim II, Murad III, Ottoman
Dynastic Family.
GİRİŞ
1569-1595 arasında 26 yıl süreyle kesintisiz olarak Osmanlı sarayında şehnâmecilik görevini
yürüten Seyyid Lokmân’a, bu görevine ek olarak saray kütüphanesinde mevcut olan Tûmâr-ı
Hümâyûn’daki Osmanlı tarihine kaldığı yerden devam etmesi emredilmiştir. Sözü edilen
rulo/tomar şeklindeki Tûmâr-ı Hümâyûn, Seyyid Lokmân’ın 1595’de şehnâmecilik görevini
bırakana kadar yazdığı tarih ile birlikte boyu 31 metreyi aşmıştır. Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi’nde muhafaza edilen 79 cm enindeki bu tomarın herhangi bir yerine atıf
yapabilmek için eserin padişahlara göre bölümlendirilmesinden sonra ilgili bölümdeki satır
numarasını vermek şeklinde bir yol tercih edilmiştir.
Buna göre TO harfleriyle gösterdiğimiz eserin TOK olarak gösterilen Kanunî bölümünde 333
satır, TOS olarak gösterilen II. Selim bölümünde 234 satır, TOÜ olarak gösterilen III. Murad
bölümünde 706 satır ve TOE olarak gösterilen III. Mehmed bölümünde 18 satır vardır.1
Tûmâr-ı Hümâyûn olarak bahsedilse de tomarın asıl adı, mukaddimesinde yazılı olduğu gibi
Zübdetü’t-Tevârîh’dir. Bu tomarın kitap şeklindeki versiyonu olan üç adet nüshası yine bu
ismi taşır. Bu nüshalardan ikisi yurt içi, biri ise yurt dışındaki kütüphanelerdedir. Seyyid
Lokmân tomarın nesebnâme bölümünü çıkartıp Osmanlı tarihiyle ilgili kendisinden önce
yazılan bölümleri kısaltarak kendi yazdıklarıyla meydana getirdiği başka bir versiyonuna ise
Mücmelü’t-Tûmâr adını vermiştir. Bundan da elde iki farklı nüsha mevcuttur. Bu nüshalardan
biri yurt içi diğeri ise yurt dışındaki kütüphanelerdedir.
Kitap şeklindeki üç adet Zübdetü’t-Tevârîh nüshası, aynı zamanda çok miktarda minyatürü de
içerisinde barındırır. Sultan III. Murad, Sadrazam Siyavuş Paşa ve Dârüssaâde Ağası Mehmed
Ağa’ya sunulan bu nüshalar, sanat değeri yüksek göz alıcı minyatürleri sebebiyle, bugüne
1

Tomarın II. Selim devri bölümü baş tarafının kopyası için bk. Ek-1.

227

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

kadar daha çok sanat tarihçilerinin dikkatini çekmiş ve söz konusu yazmalar üzerine sadece
bu bağlamda çalışmalar yapılmıştır. Dönemin önemli hadiselerini nerdeyse gün gün ayrıntılı
bir şekilde tam bir vakâyinâme tarzıyla anlatan Osmanlı tarihi bölümü ise bazı çalışmalarda
görülen birkaç atıf dışında gizli kalmıştır.
Eldeki iki adet Mücmelü’t-Tûmâr nüshasından birinde mevcut olan Seyyid Lokmân’ın kendi
el yazısıyla yazdığı bir nottan, Tûmâr-ı Hümâyûn’a yazmaya hangi noktasında başladığı
tarafımdan tespit edilmiş ve söz konusu eserdeki Osmanlı tarihinin, 1559-1595 tarihleri
arasındaki 35 yıllık bölümünün bizzat Seyyid Lokmân’ın kendi kaleminden çıktığı hususu,
İstanbul’da düzenlenen bir kongrede, 12 Şubat 2022 günü sunduğum bir bildiriyle
açıklanmıştır.2
Ayrıca Seyyid Lokmân’ın kendi kaleminden çıkan ve Kanunî’nin son yedi yılı ile II. Selim ve
III. Murad dönemlerinin tamamını kapsayan Osmanlı tarihinin yer aldığı söz konusu altı adet
yazma tarafımdan çalışılmış, inceleme bölümüyle birlikte tenkitli metni hazırlanmış, basılmak
üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına teslim
edilmiştir.
Bu çalışmada ise 26 sene süreyle sarayda görevli olması sebebiyle pek çok olaya bizzat
şahitlik eden ve konumu gereği devletin resmî kayıtlarına kolaylıkla ulaşma imkânına sahip
olan Seyyid Lokmân’ın, eserin kendi yazdığı 1559-1595 yılları arasındaki bölümünde geçen
Osmanlı Hanedan Ailesi ile ilgili doğum, ölüm, söz, nişan, evlenme ve sünnet düğünü gibi
olayların kayıtları ele alınacaktır. Böylece diğer Osmanlı kroniklerinde geçen kayıtlar ile
Seyyid Lokmân’ın gün gün bizzat tuttuğu kayıtların karşılaştırılması mümkün olabilecektir.
Eserin asıl nüshası olan tomar aynı zamanda en geniş olan nüshadır. Diğer beş nüshadan en
geniş olanı dahi tomardan dokuz sene kadar geride olduğundan bu çalışmada sadece tomar
şeklindeki nüshaya atıf yapılmıştır.
Zikredilen olaylarla ilgili tarih müellif tarafından Arabî bir ayın evâili olarak verilmişse o ayın
1 ilâ 10. günleri arası manasına 1-10, evâsıtı olarak verilmişse o ayın 11 ilâ 20. günleri arası
manasına 11-20 ve evâhiri olarak verilmişse de o ayın 21 ilâ 29 veya 30. günleri arası
manasına 21-29/30 şeklinde gösterilmiştir. Aynı şekilde Arabî bir ayın gurresi denmişse o
ayın ilk günü, selhi denmişse de o ayın son günü olarak yazılmıştır. Sadece Arabî ayın
belirtildiği olaylarda tarih 1-29/30 şeklinde gösterilmiştir. Tarihlerin miladi karşılıkları da
yanlarında verilmiştir.
1. HANEDAN DOĞUMLARI
1.1. Şehzade Murad’ın (III. Murad) Mehmed (III. Mehmed) ismi konulan şehzadesinin
Manisa’da doğumu, 12 Zilkade 974 (21.5.1567).3

2

Bildiri metni için bk. İbrahim Pazan, “Şehnameci Seyyid Lokmân’ın 1559-1595 Yıllarını Kapsayan Osmanlı
Tarihi”, II. Üç Kıtada Osmanlı İmparatorluğu Çalışmaları Uluslararası Kongresi, İstanbul, 11-13 Şubat 2022,
Bildiriler Kitabı, s. 237-244.
3
Metin, TOS18. III. Mehmed’in doğum tarihini Selânikî Mustafa Efendi ve ondan alarak Solakzâde Mehmed
Hemdemî, 973 Zilkade’si olarak vermektedir (Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî (971-1003/1563-1595),
c. I, haz. Mehmet İpşirli, İstanbul 1999, s. 18 ve Solakzâde Mehmed Hemdemî, Târîh-i Solakzâde, İstanbul
1297, s. 572). Müneccimbaşı Ahmed Dede ise Seyyid Lokmân’ın verdiği tarihi, gün farkıyla, hatta doğum saati
ve yerini de vererek yazmaktadır (Müneccimbaşı Ahmed Dede, Müneccimbaşı Târîhi, tercüme eden: Nedîm
Efendi, c. III, İstanbul 1285, s. 577). Selânikî’nin verdiği tarih doğru kabul edilirse III. Mehmed 16 yaşını
doldurduktan iki ay sonra sünnet olmuş demektir ki sünnet olmak için çok ileri bir yaştır. Bu bakımdan Seyyid
Lokmân’ın verdiği tarihin daha doğru olduğu değerlendirilebilir. Başka bir ihtimal de şu olabilir: Selânikî’nin
doğduğunu bildirdiği şehzade, yaşını doldurmadan vefat etmiş ve bir sene sonra doğan diğer şehzadeye yine
Mehmed ismi verilmiştir.
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1.2. Şehzade Murad’ın (III. Murad) Mahmud ismi konulan şehzadesinin Manisa’da doğumu,
29 Safer 980 Cuma günü (11.7.1572).4
1.3. III. Murad’ın Süleyman ismi konulan şehzadesinin doğumu, 1-10 Şevval 984 (2231.12.1576).5
1.4. III. Murad’ın Selim ismi konulan şehzadesinin doğumu, 6 Şevval 986’dan (6.12.1578)
sonra.6
1.5. Şehzade Mehmed’in (III. Mehmed) Manisa’da bir şehzadesinin doğumu, 20 Muharrem
993’den (22.1.1585) önce.7
1.6. III. Murad’ın diğer Süleyman ve Cihangir isimli iki şehzadesinin aynı günde doğumu, 21
Muharrem 993 (23.1.1585).8
2. HANEDAN VEFATLARI
2.1. Kanunî’nin kızı Mihrümah Sultan’ın eşi Sadrazam Rüstem Paşa’nın vefatı, 21-29 Şevval
968 (5-13.7.1561).9
2.2. Şehzade Bayezid ve dört oğlunun Kazvin’de idamı ile Sivas’a getirilip defnedilmeleri.
Ayrıca Bursa’da kalan oğlunun idamı, 969 Kurban Bayramı’ndan (13 Zilhicce 969/14.8.1562)
sonra.10
2.3. Kanunî Sultan Süleyman’ın vefatı, 21 Safer 974 Cumartesi gecesi (6.9.1566).11
2.4. II. Selim’in oğlu Şehzade Mehmed’in vefatı ve babaannesi Hurrem Sultan’ın türbesine
defni, 11-20 Cemaziyelevvel 980 (19-28.9.1572).12
2.5. II. Selim’in vefatı, 29 Şaban 982 Salı (14.12.1574).13
2.6. III. Murad’ın cülusu üzerine babası II. Selim’in beş şehzadesinin (Süleyman, Mustafa,
Cihangir, Abdullah, Osman)14 katli ve ertesi gün babalarının yanına defni, 8 Ramazan 982
Çarşamba (22.12.1574).15
2.7. Şehzade Mehmed b. Kanunî’nin kızı Hümaşah Sultan’ın eşi Ferhad Paşa’nın vefatı ve
Eyüp Sultan’daki türbesine defni, 23 Şevval 982 Cumartesi (5.2.1575).16
2.8. III. Murad’ın Süleyman ismindeki şehzadesinin vefatı ve Ayasofya Camii haziresindeki
Şehzadeler Türbesi’ne defni, 7 Rebiyülevvel 985’den (25.5.1577) sonra.17
2.9. Şehzade Mehmed b. Kanunî’nin kızı Hümaşah Sultan’ın vefatı ve babasının türbesine
defni, 7 Rebiyülevvel 985’den (25.5.1577) sonra.18
4

Metin, TOS120-1.
Metin, TOÜ103.
6
Metin, TOÜ151.
7
Metin, TOÜ384-5.
8
Metin, TOÜ385. Seyyid Lokmân, şehzadelerin isimlerini burada söylemese de birkaç ay sonra her ikisinin de
vefatlarında zikretmektedir. Selânikî, vefatlarında ikiz şehzadelerin isimlerini Süleyman ve Cihangir olarak
yazmaktadır (Selânikî Mustafa Efendi, a.g.e., I, s. 155).
9
Metin, TOK267.
10
Metin, TOK271-2.
11
Metin, TOK299-300.
12
Metin, TOS136-7.
13
Metin, TOS220-3.
14
Katledilen şehzadelerin isimleri, TO’da II. Selim devrine başlarken verilen ve içinde II. Selim’in isminin yazılı
olduğu madalyonun çevresine sıralanmış oğullarına ait şecereden çıkarılmıştır.
15
Metin, TOÜ14-5.
16
Metin, TOÜ33.
17
Metin, TOÜ108.
18
Metin, TOÜ112. Seyyid Lokmân, Sultan’ın ismini “Hümâ” olarak zikretmektedir. Hasan Bey-zâde Ahmed Paşa
“Hümâşâh” olarak vermiştir (Hasan Bey-zâde Ahmed Paşa, Hasan Bey-zâde Târîhi, Metin (926-1003/15201595), II, haz. Şevki Nezihi Aykut, Ankara 2004, s. 217).
5

229

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

2.10. II. Selim’in kızlarından Şah Sultan’ın eşi Dördüncü Vezir Zal Mahmud Paşa’nın vefatı
ve Eyüp Sultan’da defni, 5 Şaban 985 Cuma’dan (18.10.1577) sonra.19
2.11. II. Selim’in kızlarından Şah Sultan’ın vefatı ve eşinin yanına defni, 5 Şaban 985
Cuma’dan (18.10.1577) sonra.20
2.12. II. Selim’in kızlarından Gevherhan Sultan’ın eşi İkinci Vezir Piyale Paşa’nın vefatı ve
yaptırdığı cami yanına defni, 11-20 Zilkade 985 (20-29.1.1578).21
2.13. Kanunî’nin kızı, Sadrazam Rüstem Paşa’nın eşi Mihrümah Sultan’ın vefatı ve babasının
türbesine defni, 11-20 Zilkade 985 (20-29.1.1578).22
2.14. II. Selim’in kızı İsmihan Sultan’ın eşi Sadrazam Sokollu Mehmed Paşa’nın şehit
edilmesi ve ertesi gün Eyüp Sultan’da kendi yaptırdığı türbesine defni, 21 Şaban 987 Pazar
(11.10.1579).23
2.15. Kanunî’nin kızı Mihrümah Sultan’ın kızı Ayşe Hanımsultan’ın eşi Sadrazam Semiz
Ahmed Paşa’nın vefatı ve ertesi gün Edirnekapı Camii yakınına defni, 12 Rebiyülevvel 988
Çarşamba gecesi (27.4.1580).24
2.16. Şehzade Mehmed b. Kanunî’nin kızı Hümaşah Sultan’ın eşi Lala Mustafa Paşa’nın
vefatı, 25 Cemaziyelahir 988 Cumartesi akşama doğru (6.8.1580).25
2.17. Kanunî’nin kızı Mihrümah Sultan’ın kızı Ayşe Hanımsultan’ın eşi Nişancı Feridun
Ahmed Bey’in vefatı ve Eyüp Sultan’da defni, 21 Safer 991 Çarşamba (16.3.1583).26
2.18. II. Selim’in eşi ve III. Murad’ın annesi Nurbanu Valide Sultan’ın vefatı ve Ayasofya
Camii haziresindeki II. Selim Türbesi’nde eşinin yanına defni, 22 Zilkade 991 Çarşamba
(7.12.1583).27
2.19. III. Murad’ın Cihangir isimli şehzadesinin vefatı ve Ayasofya Camii yakınına defni, 2
Cemaziyelevvel 993 (2.5.1585).28
2.20. III. Murad’ın diğer Süleyman isimli şehzadesinin vefatı ve Ayasofya Camii yakınına
defni, 21-30 Receb 993 (19-28.7.1585).29
2.21. III. Murad’ın küçük yaşta bir kızının vefatı ve Ayasofya Camii yakınına defni, 1 Şaban
993 (29.7.1585).30
2.22. II. Selim’in kızı ve Rumeli Beylerbeyi Kalaylıkoz Ali Paşa’nın eşi İsmihan Sultan’ın
doğum yaparken vefatı ve babasının türbesine defni, 1 Şaban 993’den (29.7.1585) sonra.31
19

Metin, TOÜ115-6.
Metin, TOÜ116.
21
Metin, TOÜ119.
22
Metin, TOÜ119-20.
23
Metin, TOÜ166-7.
24
Metin, TOÜ179-80. Seyyid Lokmân, Hanımsultan’ın ismini yazmamaktadır. Ancak Selânikî, “Ayşe Sultan”
olarak zikretmekte (Selânikî Mustafa Efendi, a.g.e., I, s. 130), Çağatay Uluçay “Ayşe Hümaşah” olarak
vermektedir (M. Çağatay Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, Ankara 1985, s. 39). Mehmed Süreyyâ ise
“Ayşe Hanımsultan” olarak yazmaktadır (Mehmed Süreyyâ, Sicill-i ‘Osmânî yâhud Tezkire-i Meşâhîr-i
‘Osmâniyye, I, İstanbul 1308, s. 49, 83).
25
Metin, TOÜ190.
26
Metin, TOÜ280.
27
Metin, TOÜ332-5.
28
Metin, TOÜ392. Seyyid Lokmân türbe ismi vermemektedir. Ancak Selânikî, II. Selim Türbesi olduğunu
yazmaktadır (Selânikî Mustafa Efendi, a.g.e., I, s. 155).
29
Metin, TOÜ396-7. III. Murad’ın Süleyman ismini verdiği ikinci şehzadesidir. İlki 1576’da doğup altı aylıkken
1577’de vefat etmiştir. Seyyid Lokmân türbe ismi vermemektedir. Ancak Selânikî, II. Selim Türbesi olduğunu
yazmaktadır (Selânikî Mustafa Efendi, a.g.e., I, s. 155).
30
Metin, TOÜ397-8. Seyyid Lokmân türbe ismi vermemektedir. Ancak Selânikî, II. Selim Türbesi olduğunu
yazmaktadır (Selânikî Mustafa Efendi, a.g.e., I, s. 155).
31
Metin, TOÜ398-9.
20
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2.23. İsmihan Sultan’ın doğurduğu oğlunun, kendinden birkaç gün sonra vefatı, 1 Şaban
993’den (29.7.1585) sonra.32
2.24. İsmihan Sultan ile Sokollu Mehmed Paşa’nın kızı olan hanımsultanın eşi Vezir Cafer
Paşa’nın vefatı ve Eyüp Sultan’da yaptırdığı tekkedeki türbesine defni, 1-30 Muharrem 995
(12.12.-10.1.1587).33
2.25. II. Selim’in kızı ve Siyavuş Paşa’nın eşi Fatma Sultan’ın vefatı ve babasının türbesine
defni, 20 Şaban 998 (24.6.1590).34
2.26. Kanunî’nin kızı Mihrümah Sultan’ın kızı Ayşe Hanımsultan’ın Sadrazam Ahmed
Paşa’dan olan oğlu Hersek Beyi Mehmed Bey’in şehit olması, 6 Şevval 1001’den (6.7.1593)
önce.35
2.27. III. Murad’ın vefatı, 4 Cemaziyelevvel 1003 gecesi (15.1.1595).36
2.28. III. Mehmed’in tahta geçmesi üzerine 19 şehzadenin katli ve ertesi gün babaları III.
Murad ile birlikte definleri, 16 Cemaziyelevvel 1003 Cuma (27.1.1595).37
3. HANEDAN SÖZ, NİŞAN, NİKÂH VE DÜĞÜNLERİ
3.1. Şehzade Selim’in (II. Selim) kızları İsmihan, Gevherhan ve Şah Sultanların Konya’dan
İstanbul’daki Eski Saray’a getirtilerek sırasıyla İkinci Vezir Sokollu Mehmed Paşa, Kapdan-ı
Derya Piyale Paşa ve Yeniçeri Ağası Hasan Ağa ile nikâhlarının kıyılması ve düğün
hazırlıklarına başlanması, 1-30 Muharrem 969 (11.9-10.10.1561).38
3.2. Şehzade Selim’in (II. Selim) kızları İsmihan, Gevherhan ve Şah Sultanların sırasıyla
İkinci Vezir Sokollu Mehmed Paşa, Kapdan-ı Derya Piyale Paşa ve Yeniçeri Ağası Hasan
Ağa ile düğünlerinin yapılması, 969 Kurban Bayramı’ndan (13 Zilhicce 969/14.8.1562)
sonra.39
3.3. Şehzade Selim’in (II. Selim) kızlarından Şah Sultan’ın, kısa süren evliliğinin akabinde
Yeniçeri Ağası Hasan Ağa’nın vefatı ile dul kaldıktan sonra Budin Beylerbeyi Zal Mahmud
Paşa ile nikâhlarının kıyılması, 971 (21.8.1563-8.8.1564).40
3.4. II. Selim’in kızı Fatma Sultan’ın Rumeli Beylerbeyi Siyavuş Paşa ile sözlenmesi, 13
Zilhicce 982 Cumartesi (26.3.1575).41
3.5. II. Selim’in kızı Fatma Sultan’ın Rumeli Beylerbeyi Siyavuş Paşa ile nişan ve nikâh
merasimlerinin yapılıp 5 gün sürecek düğünlerine başlanması, 3 Rebiyülevvel 983 Pazar
(12.6.1575).42
3.6. Yedi ay kadar önce Ferhad Paşa’nın vefatıyla dul kalan Şehzade Mehmed b. Kanunî’nin
kızı Hümaşah Sultan ile Beşinci Vezir Lala Mustafa Paşa’nın nikâhlarının kıyılması, 18
Cemaziyelevvel 983 Perşembe (25.8.1575).43
32

Metin, TOÜ398-9.
Metin, TOÜ452. Seyyid Lokmân, Paşa’nın damatlığından bahsetmiyor. Ancak Selânikî, Sokollu’nun damadı
olduğunu söylemektedir (Selânikî Mustafa Efendi, a.g.e., I, s. 179).
34
Metin, TOÜ541-2.
35
Metin, TOÜ604-5.
36
Metin, TOÜ681.
37
Metin, TOE17-8.
38
Metin, TOK269. Seyyid Lokmân, burada sultanların isimlerini yazmıyor. Sadece İsmihan Sultan’ın ismini,
vefatını anlatırken (Metin, TOÜ398) zikretmektedir. Nev‘îzâde Atâyî, “İsmihan, Gevherhan ve Şah” olarak
yazmaktadır (Nev‘îzâde Atâyî, Hadâ’iku’l-Hakâ’ik fî Tekmileti’ş-Şakâ’ik, Nev‘îzâde Atâyî’nin Şakâ’ik Zeyli
(İnceleme-Tenkitli Metin), I, haz. Suat Donuk, İstanbul 2017, s. 730). Mehmed Süreyyâ ise “İsmihan,
Gevhermüluk ve Şah Sultan” olarak zikretmektedir (Mehmed Süreyyâ, a.g.e., I, s. 19, 65, 45).
39
Metin, TOK271.
40
Metin, TOK279.
41
Metin, TOÜ36.
42
Metin, TOÜ39-40.
33
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3.7. Şehzade Mehmed b. Kanunî’nin kızı Hümaşah Sultan ile Ferhad Paşa’nın kızı olan
hanımsultanın, Kastamonu Sancakbeyi Mustafa Bey ile nikâhlarının kıyılması, 7
Rebiyülevvel 985’den (25.5.1577) sonra.44
3.8. Kanunî’nin kızı Mihrümah Sultan’ın kızı Ayşe Hanımsultan’ın, eşi Sadrazam Semiz
Ahmed Paşa’nın vefatından 2 yıl kadar sonra Nişancı Feridun Ahmed Bey ile sözlenip bir ay
kadar sonra nikâhlarının kıyılması, 11-20 Safer 990 (7-16.3.1582) ve 1-10 Rebiyülevvel 990
(26.3-4.4.1582).45
3.9. II. Selim’in kızı, Sokollu Mehmed Paşa’nın dul eşi İsmihan Sultan ile Rumeli Beylerbeyi
Kalaylıkoz Ali Paşa’nın nikâhlarının kıyılması, 21-29 Şevval 991 (7-15.11.1583).46
3.10. II. Selim’in kızı, Sokollu Mehmed Paşa’nın dul eşi İsmihan Sultan ile Rumeli
Beylerbeyi Kalaylıkoz Ali Paşa’nın düğünlerinin yapılması, 14 Şaban 992 (21.8.1584).47
3.11. III. Murad’ın kızı Ayşe Sultan’ın Üçüncü Vezir İbrahim Paşa ile sözlenmesi, 15 Zilhicce
993 Cuma (6.12.1585).48
3.12. III. Murad’ın kızı Ayşe Sultan’ın Üçüncü Vezir İbrahim Paşa ile nişan ve nikâh
merasimlerinin yapılması, 26 Cemaziyelevvel 994 (15.5.1586).49
3.13. III. Murad’ın kızı Ayşe Sultan ile Vezir İbrahim Paşa’nın düğünlerinin yapılması, 29
Cemaziyelevvel-4 Cemaziyelahir 994 Perşembe (18-22.5.1586).50
3.14. III. Murad’ın kızı Fatıma Sultan’ın Vezir Halil Paşa ile sözlenmesi ve düğün
hazırlıklarına başlanması, 21-30 Zilkade 1001 (19-28.8.1593).51
3.15. III. Murad’ın kızı Fatıma Sultan ile Vezir Halil Paşa’nın nikâhlarının kıyılması, 12
Rebiyülevvel 1002 (6.12.1593).52
3.16. III. Murad’ın kızı Fatıma Sultan ile Vezir Halil Paşa’nın düğünlerinin yapılması, 14-15
Rebiyülevvel 1002 (8-9.12.1593).53
4. HANEDAN SÜNNET DÜĞÜNLERİ
4.1. II. Selim’in kızı İsmihan Sultan ile Sadrazam Sokollu Mehmed Paşa’nın oğlu Sultanzade
İbrahim Bey’in sünnet düğünü, 1-10 Rebiyülahir 989 (5-14.5.1581).54
4.2. III. Murad’ın oğlu Şehzade Mehmed’in (III. Mehmed) sünnet düğünü, sünnet ameliyesi
29 Cemaziyelahir 990 Cuma (19.7.1582), düğün iki aydan fazla sürdü.55
SONUÇ
Seyyid Lokmân 26 yıl boyunca şehnâmecilik görevini sarayda yürüttüğü için II. Selim ve III.
Murad devri olaylarına bizzat şahit olmuştur. Ayrıca konumu gereği Divan-ı Hümayun
kararlarına ve diğer kayıtlara her zaman kolaylıkla ulaşma imkânı elde etmiştir. Bu bakımdan
onun vekâyinâme tarzında, neredeyse gün gün kaleme aldığı 1559-1595 yılları arasındaki
Osmanlı tarihi tamamen orijinaldir.
43

Metin, TOÜ42.
Metin, TOÜ113.
45
Metin, TOÜ222.
46
Metin, TOÜ329.
47
Metin, TOÜ368.
48
Metin, TOÜ418-9.
49
Metin, TOÜ430-1.
50
Metin, TOÜ431-41.
51
Metin, TOÜ619-20.
52
Metin, TOÜ630-1.
53
Metin, TOÜ632-43.
54
Metin, TOÜ209.
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Metin, TOÜ228-63.
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Dolayısıyla sadece bu bildiride sunduğumuz, Osmanlı Hanedan Ailesi ile ilgili kayıtlar
bakımından değil diğer bütün hususlarda da başka kroniklerin verdiği kayıtlarla
karşılaştırılması, gerçeğe yaklaşmak bakımından önem taşımaktadır.
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HAZAR KAĞANLIĞI DÖNEMİNDE İTİL TİCARET YOLU
Ahmet KARADENİZ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
ORCID: 0000-0002-3457-8236
ÖZET
3690 km uzunluğuyla Avrupa’nın en önemli nehirlerinden biri olan İtil Nehri, Rusya’da
Valday Tepeleri mevkiinden doğup Astarhan üzerinden Hazar Denizi’ne dökülmektedir. Bu
nehir gerek fiziki durumu gerek coğrafi konumuyla dünya tarihi için oldukça kilit roller
oynamıştır. Nehri tanımlamak için yaygın olarak 350 yılında Hunların gelmesinden önce bu
coğrafyada varlıklarını sürdüren Fin kavimlerinden biri olan Marilerin diline ait ışıklı,
ışıldayan, parıldayan gibi anlamlar taşıyan Volga sözcüğü kullanılmıştır. Hunların gelmesi ile
birlikte coğrafyada Türk etkisi kendini göstermiş, birçok yer adının Türkçeleşmesi gibi
568’de Kök Türklere gelen Bizans elçiliğine başkanlık eden Zemerkos tarafından bu nehir de
“Volga” yerine “Attila” olarak kaydedilmiştir. Çeşitli kaynaklarda da “Attila, Atel, Atil, Etel,
İtil vb.”, şekillerde kullanıldığı gözlenmiştir. Ticareti her daim önemseyen, gelişimine destek
veren bir millet olan Türklerin yolunun bu coğrafyaya çıkması İtil’in kaderini de etkilemiştir.
Özellikle seleflerinin devlet tecrübelerini bünyesinde toplamış olan Hazarların söz konusu
coğrafyada istikrarı ve güvenliği sağlamasıyla birlikte İtil Havzası uluslararası ticarete
açılmıştır. Onların Araplarla yaptıkları uzun yıllar süren savaşların VIII. yüzyılın sonlarında
bitmesi ile kademeli olarak Kafkasya, Aşağı İtil ve Orta İtil’e doğru genişleyen bir ticaret ağı
kurulmuştur. İsveçli Vikinglerin katılımıyla ticaretin hacmi iyice büyümüştür. Müslüman
tacirlerin kürk, köle gibi ticaret ürünlerini satın almak için ödedikleri dirhem kalıntıları
sayesinde bu yolun sınırlarını belirlemek mümkündür. Buna göre İtil, İsveç’te yer alan
Mälaren Gölü’ndeki Birka şehrinden Derbent’e sonra kara yolu ile Cürcan’dan Rey’e oradan
da Bağdat’a kadar uzanan bir yol sisteminin en önemli parçası olmuştur. Vikingler, Birka’dan
Derbent’e kadar yaklaşık 5500 km uzunluğunda olduğu kabul edilen bu ticaret yolunu iki
aylık bir süre zarfında alıyorlardı. İtil havzası Hazarlardan sonra bir müddet daha Türk
etkisinde kalmış olsa da sonuç olarak coğrafyada Türk gücü etkisini yitirmiş, Türkler azınlığa,
İtil de yeniden Volga’ya dönüşmüştür.
Anahtar Kelimeler: İtil; Ticaret yolu; Hazarlar; Müslümanlar; Vikingler
ITIL TRADE ROAD IN THE KHAZAR KHAGANATE PERIOD
ABSTRACT
The Itil River, one of the most important rivers in Europe with a length of 3690 km, originates
in the Valday Hills region in Russia and flows into the Caspian Sea through Astarhan. This
river has played a key roles in world history both with its physical condition and geographical
location. The Word Volga was widely used to describe the river, which means shining,
brightly, shimmering, belonging to the language of the Mari, one of the Finnish tribes that
existed in this geography before the arrival of the Huns in 350. With the arrival of the Huns,
Turkish influence manifested itself in geography, and like the Turkification of many place
names, this river was recorded as “Attila” instead of “Volga” by Zemerkos, who headed the
Byzantine embassy, that came to the Kok Turks in 568. The name of the river has also been
observed that it is used in “Attila, Atel, Atil, Etel, Itil” etc. in various sources.


Bu çalışma “Hazar Döneminde İtil Havzasında Ticaret” adlı doktora tezinin ilgili bölümünden uyarlanmıştır.
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The path of the Turks, came to this geography, a people always caring about trade and
supporting its development, which was reflected in the fate of Itil. In particular, the Itil Basin
was open to international trade, especially after de Khazars, having absorbed the state
experience of their predecessors, ensured stability and security in this geography. Their long
years of with the Arabs VIII. since the end of the century, a trade network has developed,
which gradually expanded towards the Caucasus, the Lower Itil and the Middle Itil region.
With the participation of the Swedish Vikings, the volume of trade increased. It is possible to
determine the boundaries of this road thanks to the remains of dirhams, that Muslim
merchants paid to buy trade goods such as furs, slaves. In accordance with this, Itil became
the most important part of a road syste, which stretced from the city of Birka on Lake Mälaren
in Sweden to Derbent, then from Curcan to Rey along the road and from there to Baghdad.
The Vikings were going along this trade route, the length of which is considered to be about
5,500 km from Birka to Derbent, within two-month period. Although the Itil basin remained
under Turkish influence for some time after the Khazars, as a result, Turkish power lost its
influence in geography, the Turks became a minority, and the Itil became the Volga again.
Keywords: Itil, Trade route, Khazars, Muslims, Vikings
İtil Nehri’nin Önemi
İtil Nehri, Rusya’nın Tverskaya Bölgesi’nde bulunan “Valday Tepeleri” mevkiinden doğup
Astarhan şehri üzerinden Hazar Denizi’ne dökülmektedir (Povest Viremenıh Let, 2014: 5860; Kirpiçnikov, Huzin, 2004: 299). 3690 km uzunluğuyla Avrupa’nın en önemli
nehirlerinden biri olan İtil, Dünyanın en uzun on altıncı nehri olma özelliğini de taşımaktadır
(“Volga”, 1949-58: 602-9). Bir görüşe göre “İt” ve “il” kelimelerinin birleşiminden oluşmuş
olan “İtil” adı “Köpek ülkesi” anlamı taşımaktadır. Birçok yerde çeşitli hayvanlar totem
sayıldıkları için onların adlarının yer adı olarak kullanılması yaygın bir durumdur. Bu nehir
adlandırılırken de aynı sebebin rol oynamış olabileceği iddia edilmektedir. Zira İtil Bulgarları
örneğinde1 de olduğu gibi köpek söz konusu coğrafyada uğurlu sayılmaktaydı. Dolayısıyla da
nehrin adının İtil olmasının bu hayvana bir atıf olabileceğini düşündürmektedir (Halikov,
1971:116). Türkçe’de “İtil” olarak adlandırılan bu nehir yaygın olarak Fin-Ugor
kavimlerinden Mari diline ait bir sözcük olan “Volga” adıyla bilinmektedir (Balıgin,
1994:133). Bu dilde var olan ve genel olarak ışık, ışıldamak, aydınlanmak, aydınlık gibi
anlamlara gelen “volgaltaraş, volgaltaş, volgaltşe, volgençe, volgıdemaş, volgıdo, volgıjaş”
gibi sözcüklerle Volga’nın benzerliğini görmek mümkündür. Dolayısıyla “Volga”
sözcüğünün de böyle bir anlam taşıdığını kabul etmek mümkündür (Vasilyev, Uçaev,
2003:27).
Bu nehrin Marice bir isimle anılması elbette sebepsiz değildir. Bu durum İtil Nehri ile Ural
Dağları arasında uzun yıllar boyunca Fin-Ugor kavimlerinin varlıklarını devam ettirmiş
olmalarıyla ilişkilidir. Bu kavimler burada bir devlet düzeninden yoksun olarak küçük
birlikler halinde yaşamışlar, geçimlerini balıkçılık ve avcılık gibi işlerle sağlamışlardır
(Rásonyi,1988:118). Onların bu coğrafyadaki varlıklarının birer hatırası olarak da Orta ve
Kuzey Rusya’daki nehir adlarının hepsi Fince olmuştur (Kurat, 2019: 8). Fin-Ugor
kavimlerinin etkisi bu coğrafyada Hun varlığı kendini gösterene kadar devam etmiştir.
Türkistan coğrafyasından Karadeniz’in kuzeyine kademeli olarak göç etmek durumunda kalan
Hunlar, Jordanes, Ammianus Marcelianus gibi Batılı yazarların verdikleri bilgilere göre 350
yılından itibaren Aşağı ve Orta İtil coğrafyasında görünmeye başlamışlardır.
1

İbn Fazlan, Bulgarların köpek havlamasını uğurlu saydıklarını, köpek havlamasının bolluk bereket işareti
sayıldığı için onların bu sesi duyduklarında sevindiklerini nakletmiştir.
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Hunları vahşi olarak yansıtan bu yazarlar onların savaşçı yönlerine, fiziksel özelliklerine,
yaşam tarzlarına, cengaverliklerine ve yaşadıkları coğrafyaya dair önemli bilgiler
sunmaktadırlar (İordan, 2001: 84; Ammian Martsellin, 2005: 538-542). Bahsi geçen
kaynaklar Hunların Karadeniz’in kuzeyindeki varlıklarının tarihlendirilmesi, yayıldıkları
coğrafyanın belirlenmesi gibi konular için oldukça kullanılışlıdırlar. Onların ışığında Hunların
IV. yüzyıldan itibaren hem İtil boylarında hem de Karadeniz’in kuzeyinde Türk varlığının
oluşmasına öncülük ettikleri söylenebilir (Gumilëv, 2013: 261).
Pomponius Mela, Azak Denizi’nin kuzeyindeki bölgeyi “Turcae” adıyla kaydetmiştir
(Padasinov M. V., Skrjinskaya, 2010:104). Bu kelime bazı ilim insanlarınca “Türkiye” adıyla
ilişkilendirilmiş, bu itibarla da Türklerin Karadeniz’in kuzeyindeki varlığının bilinenden daha
eski zamanlara dayandığı düşünülmüştür (Sinor, 2014: 385). Ancak bu çalışmada tartışmalara
çok fazla girmeden Karadeniz’in kuzeyinin Türkleşme sürecinin Hunlarla başladığı genel
kabulü hareket noktası olarak belirlenmiştir. Volga’nın “İtil” olarak anılmaya başlaması bu
coğrafyanın Türkleşmesinin bir meyvesidir. Nehrin adı VI. yüzyıldan itibaren Bizans
kaynaklarında Attila, Atel, Atil ve Etel olarak geçmeye başlamıştır (Jackson, 2007:38; Şramm,
1997:77). Bu neticenin doğmasında Sasani, Kök Türk, Bizans üçgeninde gerçekleşen ilişkiler
etkili olmuştur.
Kök Türkler, İpek Yolu hakimiyeti yüzünden eski müttefikleri Sasanilerle karşı karşıya
geldiklerinde yeni bir ittifak anlaşması yapmak maksadıyla 568 yılında Soğdlu Maniakh’ın
başkanlık ettiği bir elçi heyetini Bizans’a göndermişlerdir. Bu heyet Bizans’ta oldukça iyi
karşılanmıştır (Taşağıl, 2019: 39-40; Ligeti, 2011: 59-61). Hiç vakit kaybedilmeden Zemerkos
liderliğinde bir elçi heyeti de Bizans’tan İstemi Yabgu’ya gelmiştir. Genel olarak Bizans
elçilerinin kayıtları Kök Türk sosyal yaşamına, inançlarına ve törelerine dair önemli bilgiler
barındıran önemli kaynaklardır (Grousset, 2006: 113). Bunlardan biri olan Zemerkos da Kök
Türk ülkesine gerçekleştirdiği seyahate dair detaylı bilgiler sunmuştur. O, Bizans’a geri dönüş
yolunda geçtiği yerlerin adlarını da kaydetmiştir. Bu yer adlarının çoğu tespit edilememiştir.
Ancak buna rağmen onlar arasında bir tanesi oldukça dikkat çekicidir. Zemerkos, Attila adlı
bir nehirden bahseder ki bu ismin İtil’e yaptığı çağrışım açıktır (Ligeti, 2011: 49-70). Bu
nehrin adının böyle bir değişime uğramış olması coğrafyanın başka bir etnik grubun tesiri
altına girmiş olmasıyla ilişkilidir. Başka bir deyişle Fin-Ugor kavimlerinin bu coğrafyayı
Türklere devretmek zorunda kalınca “Volga” da “İtil” olarak anılmaya başlamıştır. (Jackson,
2007: 39-40). X. yüzyıla gelindiğinde de İslam coğrafyacıları tarafından nehrin adı yaygın bir
biçimde “Atil” olarak kaydedilmiştir (Jackson, 2007:38; Şramm, 1997:77).
Bir ticaret yolu olarak İtil Nehri
İtil’in bir yol olarak kullanıldığına dair ilk bilgiler efsanelerle iç içe geçmiş durumdadırlar.
Yunan mitolojisindeki altın postu bulma amacıyla “Argo” adlı gemiyle yolculuk eden elli
kişilik gruptan oluşan Argonotların seyahati sayesinde Karadeniz’in kuzeyi hakkındaki
bilgilerde bir artış gözlenmiştir (Bacon, 1900:39; Jackson, 2007: 19; Rhodios,1997:43).
Onların bu seyahat esnasındaki Don Nehri’nde bir süre seyahat ettikten sonra gemilerini
karadan İtil Nehri’ne taşıyıp bu nehir üzerinden Kuzey Okyanusu’na eriştikleri iddia
edilmektedir. Eğer böyle bir yolculuk gerçekleştiyse muhtemelen bu yolculuk İtil’in bir yol
olarak kullanıldığı ilk yolculuk olma özelliği taşır (Bacon, 1900: 112-113; Jackson, 2007: 19).
Türklerin İtil ile tanışmalarına ve ondan istifade etmelerine dair en eski bilgiler de yine
efsanevi verilere dayanır. Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuz Kağan, Kıpçak akını sırasında
İtil’in kıyısına geldiğinde nehirden nasıl geçileceğine dair fikir sahibi olmadığı için çaresiz
kalmıştır.
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Bunun üzerine onun beylerinden Uluğ Ordu Bey, yaptığı ağaç bir sal sayesinde ordunun
karşıya geçmesini sağlamıştır. Bu hadise üzerine de Oğuz Kağan ona; Kalıver sen burada,
oluver bir sancak bey! Ben dedim öyle olsun, densin sana Kıpçak Bey demiştir (Ögel,
2010:121-122). Destanlardaki bilgilerin gerçeklerden izler taşıdığı kabul edilirse, Kıpçakların
suyun yabancısı olmadığı fikrine varılabilir. Çünkü görünüşe göre Uluğ Ordu Bey sal
yapabilecek tecrübeye sahiptir. Bu da onun suyla ilişkili bir coğrafyada yaşamış olduğunu
gösterir. Ebu’l Gazi Bahadır Han da Nuh’un oğullarından olan Yafes’in Büyük Nuh
Tufanı’ndan sonra İtil ve Yayık suları arasında 250 sene yaşadığından, onun Türk, Hazar,
Saklap, Rus, Ming, Çin ve Kimeri adlarında yedi tane oğlunun olduğundan bahsetmiştir (Ebu’l
Gazi Bahadır Han, 2011: 50-51; Ögel, 2010: 375). Ona göre İtil, Yayık ve Don nehirleri arası
dört bin yıllık Kıpçak yurdudur ve bu coğrafyada Oğuz Han’dan Cengiz Han’a kadar
Kıpçaklardan başka kimse yaşamamıştır. Bundan dolayı da burası Deşt-i Kıpçak adıyla
anılmaktadır (Ebu’l Gazi Bahadır Han, 2011: 59; Kırzıoğlu, 1992: 12-13).
Türkler gibi ticarete önem veren bir kavimin yolunun İtil Havzası’na çıkması bu coğrafyanın
kaderinde çok önemli tesirler bırakmıştır. Hazanov’a göre ekonomilerinin tek yönlü
uzmanlaşmaya dayalı olmasından dolayı konar-göçer toplumlar için ticaret hayati bir geçim
kaynağıdır. Ona göre bu yaşam tarzının hiçbir türü kendine yetemez bu nedenle de bu hayat
tarzını benimsemiş olan milletler, tam yerleşik komşularıyla ticaret yapmaya mecburdurlar.
Tam yerleşik toplumlar açısından bakılırsa da konar-göçerlerle ticaret yapmak kârlı bir iş
olarak görünmektedir. Ancak onlar konar-göçerler gibi bu ticarete bağımlı değillerdir
(Hazanov, 2015: 315-320).
Hazanov’un meseleyi tek yönlü ele almış olduğu aşikardır. Türklerin konar-göçer bir yaşam
sürerlerken ticarete diğer birçok millete oranla daha fazla önem vermiş oldukları doğrudur.
Attila’nın 435’te yapılan Margus Antlaşması’nda ticareti güvence altına alacak maddeleri
koydurması (Thompson, 2012: 100), Orhun Abidelerinde halkın refahı için ticaretin
gerekliliğine vurgu yapılması (Orhun Abideleri 2010:5 ) ve İpek Yolu hakimiyetinin bir
devlet politikası haline gelmiş olması ticaretin Türkler için önemini göstermektedir. Ancak
şehir hayatı da Türklerin ticareti önemsemelerinin önüne bir engel olarak çıkmamıştır.
Hazarlar örneğine bakıldığında bu yönde çok önemli bir detay ortaya çıkar. Onlar çok önemli
ticaret merkezleri kurabilmişlerdir. Türklerin ticaretteki etkinlikleri Hazarlar çağında zirveye
ulaşmıştır. Hazar Kağanlığı uluslararası yolların kesişim noktalarında hüküm sürmüştür. Bu
nedenle de devletin ekonomisi ağırlıklı olarak ticarete dayanmıştır (Kafesoğlu, 1997: 326).
Onlar, söz konusu coğrafyada istikrarı ve güvenliği sağlayarak İtil Havzasını uluslararası
ticarete açmışlar, İtil Nehri’nin bir ticaret yolu olarak kullanılması da bu sayede olmuştur
(Heyd, 2000: 53).
VIII. yüzyılın sonunda Hazarlar ve Araplar arasında yapılan savaşların son bulmasıyla
beraber taraflar arasında kültürel ilişkiler kurulmaya başlamıştır. Bu yeni süreç de bu
coğrafyada ticaretin gelişmesinin önünü açmıştır. Zaman içerisinde de ticaretin hacmi
Kafkasya, Aşağı İtil ve Orta İtil yönünde genişlemiştir. Müslümanların kürk ve köle gibi çok
önem verdikleri ticaret metalarını elde etmek için ödedikleri dirhem kalıntıları sayesinde
onların izledikleri yolu takip etmek mümkündür (Noonan, 1998: 52-53).
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IX. yüzyılın başlarından itibaren de Vikinglerin2 ırmakları takip ederek Rusya içlerine
girmesiyle, uluslararası ticaretin hacmi daha da genişlemiştir. Onların sayesinde bu ticaret
Baltık kıyılarına kadar ilerlemiştir (Beckwith, 2011: 141-142). İsveç’te ele geçirilen Doğu
menşeili arkeolojik veriler bu yolun kullanılışına dair bir tarihlendirme yapılmasına imkan
tanımaktadır. Ona göre Stokholm sınırları içerisinde kalmış bir yerleşim yeri olan Uplands ve
Baltık Denizi’nde yer alan Gotland Adası’nda ticaretin 7-8. yüzyıllara kadar gittiğini gösteren
veriler de mevcuttur ancak IX. yüzyılda önemli ticaret merkezi olarak kullanılmış olan Birka
neredeyse iki yüz yıl boyunca İtil Ticaret Yolu’nun Batıdaki en uç noktası ve en önemli
merkezi olmuştur (Heller, 2001: 100-101).
İsveç’te Mälaren Gölü’nde bir ada olan Birka’dan başlayan ticaret yolu, Baltık Denizi’nden
Fin Denizi’ne sonra da Fin Körfezi’ne ulaşmaktaydı (Heller, 2001: 100-101). Buradan Neva
Nehri vasıtasıyla Lagoda Gölü’ne oradan da Valhov Nehri ile İlmen Gölü’ne uzanırdı. İlmen
Gölü’nden Polya Nehri ile Yavon Nehri’ne, bu nehirden Seliger Gölü’ne oradan da
Selijarovka Nehri vasıtasıyla İtil Nehri’ne ulaşırdı. İtil Nehri ile Hazar Denizi’ne kadar gelen
İtil Ticaret Yolu, Cürcan limanına ulaştıktan sonra kara yolu ile Rey’e oradan Bağdat’a kadar
devam eden bir yol sisteminin en önemli parçası olma özelliği taşımıştır. Bu ticaret yolu
sırasıyla Oslo, Lund, Stokholm, Tallin, Helsinki, San-Petersburg, Lagoda Gölü’ne ulaştıktan
sonra Yaroslavl, Kostroma, Hijniy Novgorod, Kazan, Bulgar, Ulyanovsk, Samara, Saratov,
Volgograd gibi şehirlerden geçer ve Astarhan üzerinden Hazar Deniz’ine giriş yapardı. Bu
denizde Mahaçkala, Derbent, Bakü ve Enzeli gibi liman şehirlerine uğradıktan sonra karadan
Rey’e ardından Bağdat’a kadar ulaşırdı. (Kirpiçnikov, Huzin, 2004: 300-302).
Vikinglerin bu ticaret yolunun Birka – Derbent arasını kapsayan yaklaşık 5500 km olduğu
kabul edilen kısmını iki aylık bir süre zarfında aldıkları bilinmektedir. Onlar, dönüş yolunda
ise akıntıya karşı ilerlediklerinden daha zorlu bir yolculukla karşı karşıya kalmaktaydılar. Bu
nedenle de memleketlerine birkaç ay süren bir yolculuktan sonra dönebilmekteydiler. Bu
durum da seferlerin yaz aylarına denk gelecek şekilde yılda bir defa yapılmasına sebep
olmaktaydı (Kirpiçnikov, Huzin, 2004: 302).
Bu ticaret yolu Hazarların güçlü olduğu zamanlarda önemini koruyabilmiştir. Bahsedildiği
üzere Hazarların bu coğrafyaya sunmuş olduğu en önemli şeyler güvenlik ve istikrardı.
Coğrafi şartlar da müsait olduğu için burada ticaret hızlı bir gelişim gösterebilmiştir. Ancak
işler her zaman Hazarların kontrolünde ilerlememiştir. Hazarların eski güçlerini kaybetmeye
başladıkları zamanlarda ortaya çıkan Peçenek, Oğuz, Rus gibi güçler Hazar varlığına
dolayısıyla da İtil’deki istikrara ağır bir darbe indirmişlerdir (Pletnëva,1996:142).
Sonuç
İtil Havzası, daha da genellersek Karadeniz’in kuzeyi Türk tarihinde IV. yüzyıldan beri
önemli roller oynayan coğrafyalardan biridir. Bu coğrafyada Türk varlığının arkeolojik
kalıntılar, hala yaşamını sürdüren Türk soylu insanlar ve Türkçe yer adları gibi en önemli
kanıtları vardır. Nehrin adının Türk tesiri altında olduğu zamanlarda “İtil” Türk dışı unsurların
etkin olduğu zamanlarda “Volga” olarak anılması coğrafyadaki güç değişiminin başlı başına
bir göstergedir. Türk destanlarında bile bahsinin geçiyor oluşu nehrin Türkler açısından
önemini gösterir.
2

Norveçlileri, Danimarkalıları ve İsveçlileri kapsayan bir sıfat olan Viking adı bir ırkı temsil etmemektedir.
Onlardan Danimarkalılar İngiltere’de “Dan” ya da “Pagan”, Norveçliler Fransa’da “Kuzeyli” ya da “Pagan”
olarak tanınmışlardır. Sonradan Norveçliler Finngall (Beyaz Yabancılar), Danimarkalılar Dubgall (Siyah
Yabancılar) olarak anılmışlardır. Rusya’ya gelen İsveçli Vikingler ise Rus veya Varjag (Vareng) olarak
bilinmekteydiler. Viking sözcüğünün kökenine dair birden çok olasılık mevcuttur bunlardan en makul olanlardan
biri “deniz savaşçısı” anlamına gelenidir. Bkz. (Brink, 2015:18).
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Bu coğrafyanın Türk tarihinde önemli roller oynaması gibi Türkler de bu coğrafyanın
kaderinde etkili roller üstlenmişlerdir. Bu coğrafyanın uluslararası ticarete açılması Hazarlar
zamanında olmuştur.
Her ne kadar coğrafi şartları ticaretin gerçekleşmesine müsait olsa da ticaret için en önemli
unsurlardan olan güvenlik ve istikrar Türkler sayesinde sağlanmıştır. Böylelikle de İslam
ülkelerinden İskandinavya’ya kadar genişleyen bir ticaret ağı kurulabilmiştir. Müslümanlar
önem verdikleri kürk ve köle gibi ticaret metalarını Hazar ülkesinden tedarik etmişlerdir.
Ayrıca İsveçli Vikingler de bu ticaretten paylarına düşeni almak için gemilerine binmişlerdir.
İskandinavya’nın birçok yerinde ele geçirilmiş doğu menşeli ürünler taraflar arasında geniş
çaplı bir ticaretin yapıldığını göstermektedir. Bu ticari faaliyetler Hazarya üzerinden daha da
doğru bir ifadeyle Hazar şehirlerinde gerçekleşmekteydi. coğrafyanın yeni göçler alması ve
ortaya çıkan hakimiyet mücadeleleri Hazarların buraya sunmuş oldukları en önemli şeyi yani
barış, istikrar ortamını bozmuş bunun da ticaret üzerinde olumsuz bir etkisi olmuştur.
Kaynakça
Ammian Martsellin. (2005): Rimskaya İstoriya, Kniga XXXI., Latince’den Çev., Y. A.
Kulakovskogo i A. İ. Sonni, Moskva: Nauçno-İzdatelskiy tsentır, “Lalomir”.
Bacon J. R. (1900): The Voyage of the Argonautes. Boston: Small, Maynard &
Company Publishers.
Balıgın İ. E. ( 1994): “O Nazbanii Reki Volgi”, Etnografiçeskoe Obozrenie, 5. s.133139.
Beckwith C. I. (2011): İpek Yolu İmparatorlukları. Çev. Kürşat Yıldırım. Ankara:
ODTÜ Yay.
Brink S. (2015): “Vikingler Kimdi?”. Viking Dünyası. Ed. Stefan Brink & Neil Price.
Çev. Ebru Kılıç. İstanbul: Alfa Yay. s.16-20.
Ebu’l Gazi Bahadır Han. (2011): Türklerin Şeceresi, Haz. Nurer Uğurlu, İstanbul:
Örgün Yay.
Gumilëv L. N. (2013): Hunlar. Çev. Ahsen Batur. İstanbul: Selenge Yay.
Halikov A. H. (1971): “Maklaşeyevskaya Vsadnitsa”. Sovyetskaya Arheologiya,19711. Moskva: İzdatelstvo “Nauka”. s. 106-117.
Hazanov A. M. (2015): Göçebe ve Dış Dünya. Çev. Ömer Suveren, İstanbul: Doğu
Kütüphanesi Yay.
Heller K. (2001): “Rannıe Puti iz Skandinavii na Volgu”, Velikiy Voljskiy Put
Materyalı Kruglova Stola i Mejdunarodnogo Nauçnogo Seminara Kazan 28-29 Avgusta
2000. Ed. K. Ş. İshakov, P. S. Hakimov, vd. Kazan: İnstitut İstorii AHT, s.100-110.
Heyd W. (2000): Yakın-Doğu Ticaret Tarihi. Çev. Enver Ziya Karal. Ankara: TTK
Yay.
İordan. (2001): O Proishajdenii i Deyaniyah Getov “Getika”. Çev. E. Ç. Skrjinskoy.
Sankt-Peterburg: İzdatelstvo “Aleteyya”.
Jackson T. vd. (2007): “Ruskaya Reka” Reçnie Puti Vastoçnoy Yevropı v Antiçnoy i
Srednivekovoy Geografi. Moskova: Zınak.
Kafesoğlu İ. (1997): Türk Millî Kültürü, İstanbul: Ötüken Yay.
Kırzıoğlu F.( 1992): Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar. Ankara: TTK Yay.
Kirpiçnikov A, Huzin F, (2004): “Velikiy Voljskiy Put, Topgovıe Svyazi s Severnoy
Evropoy i Vostokom”. İstoriya Tatar s Drevneyşih Vremen. Tom II. Voljskaya Bulgariya i
Velikaya Step. Kazan: İzdatelstvo “Ruhil”, s.299-315.
Kurat A. İ. (2019): IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve
Devletleri. Ankara: TTK Yay.

239

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Ligeti L. (2011): Bilinmeyen İç Asya. Çev. Sadrettin Karay. Ankara: TDK Yay.
Noonan T. S. (1998): “Ninth-Century Dirham Hoards from European Russia: A
Preliminary Analysis”. The İslâmic World. Russia and The Vikings 750-900. Brookfield USA:
Ashgate Variorum. s.52-53.
Orhun Abideleri (2010): Haz. Muharrem Ergin. İstanbul: Boğaziçi Yay.
Ögel B. (2010): Türk Mitolojisi I, Ankara: TTK Yay.
Padasinov A. V., Skrjinskaya M. V. (2010): Rimskiye Geografiçeskie İstoçniki:
Ponponiy Mela i Pliniy Starşıy. Moskva: İzdatelstvo “İndrik”.
Pletnëva S. A. (1996): Sarkel i “Şelkovıy” Put. Voronej: İzdatelstvo Voronejskogo
Gosudarstvennogo Universiteta.
Povest Viremenıh Let. (2014): Çev. A. G. Kuzmina. Ed. O. A. Platonov, Moskova:
Rodnaya Strana.
Rásonyi L. ( 1988): Tarihte Türklük, Ankara: TKAE Yay.
Rhodios A. (1997): The Argonautika. Çev. Peter Green. Berkeley and Los Angelosş.
California: University of California Press.
Sinor, D. (2014): “Kök Türk İmparatorluğunun Kuruluş ve Yıkılışı”. Erken İç Asya
Tarihi. İçinde. Çev. Talat Tekin, Der. Denis Sinor. İstanbul: İletişim Yay. s. 383-421.
Şramm G. (1997): Reki Severnogo Priçernomorya. Moskova: İzdatelstvo “Eastern
Communications”.
Thompson E. T. (2012): Hunlar. Çev. M. Sibel Dinçel. Ankara: Phoenix Yay.
Taşağıl A. (2019): Gök-Türkler. Ankara TTK Yay.
Vasilyev V. M., Uçaev Z.V. (2003): Mariysko-Ruskiy Slovar, Yoşkar-Ola: Mariyskoe
Knijnoe İzdatelstvo.
“Volga”. (1949-58): Balşaya Sovetskaya Ensiklopediya, 2. Moskova: s.602-9.

240

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

ANTALYA İLİ AKSEKİ İLÇESİ YER ADLARI
Doç. Dr. Bekir DİREKCİ
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe
Eğitimi Ana Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-6951-8567
Arş. Gör. Bilal ŞİMŞEK
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe
Eğitimi Ana Bilim Dalı
ORCID: 0000-0002-2738-4898
Arş. Gör. Betül KOPARAN
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe
Eğitimi Ana Bilim Dalı
ORCID: 0000-0003-2487-9868
ÖZET
Yer adları; bir yerin tarihî, coğrafî, doğal, kültürel ve sosyolojik yapısının etkisi ile ortaya
çıkış süreci hakkında bilgi veren yer adlarını yapı, anlam ve köken bakımlarından açıklamaya
çalışan bilimsel çalışma alanlarından biridir. Dil araştırmaları bakımından da önemli birer
malzeme olan yer adları, o yerin medeniyetinden, tarihinden ve yaşantısından kısacası
kültüründen izler taşır. Yer adları çalışmaları, bu bakımdan Türkoloji için önemli bir
araştırma alanı durumundadır. Nesnelerin birbirinden ayırt edilmesine, tanımlanmasına veya
açıklanmasına yarayan adlandırma, içinde bulunduğumuz yaşam alanımızın sembolleri,
göstergebilimsel olarak bulunmuş karşılıklarıdır. Bu adlandırmalar sayesinde yaşam
alanımızın daha anlamlı hale geldiği düşünülmektedir. Toponimi, yer adları çalışmalarının bir
bilim dalı olarak yer alması ile dil ve kültür araştırmaları bakımından önemli bir yere sahiptir.
Bu çalışmalar ile bir yörede tarih boyunca yaşamış birçok medeniyetin veya topluluğun
çevrelerine verdikleri adlara ulaşılmış olacaktır. Bununla birlikte, toponimi çalışmaları bize
yörede yaşamış ya da yaşamakta olan kişilerin dünyayı algılayışları hakkında da bilgi
vermektedir.
Akseki; coğrafi olarak etrafı dağlarla çevrilmiş, yörüklerin yaylak ve kışlak mekânlarının
bulunduğu, göç yolu üzerinde bulunan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Türk tarihi ve
Türk adbilimi için köklü bir yerleşim birimidir. Gerek korunaklı bir coğrafi konuma sahip
olması gerekse kaynak kişilerin sahip olduğu dil unsurları sebebiyle Antalya-Akseki,
toponimi çalışmaları için oldukça elverişli bir konumdadır. Bu çerçevede, yer adlarının
derlenmesinde yörede yaşayan ve coğrafyaya hâkim kaynak kişiler tespit edilmiş ve
teknolojik araçlar kullanılarak ses kayıtları alınmıştır. Bunun sonucunda çalışmada, Akseki
ilçesi ve ilçeye bağlı olan mahallelerde bulunan yer adları özelliklerine göre tasnif edilmiştir.
Derlenen yer adları, hazırlanan özel haritalar üzerinde tespit edilerek farklı kaynak kişiler
tarafından da teyit edilmiştir. Bu yönüyle tespit edilen yer adları, resmî haritalarda
bulunmayan yer adları açısından da bir kaynak özelliği taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yer Adları, Antalya, Akseki
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PLACE NAMES OF ANTALYA PROVINCE AKSEKI DISTRICT
ABSTRACT
Place names is one of the scientific fields of study that tries to explain place names in terms of
structure, meaning and origin, which gives information about the emergence process of a
place with the effect of its historical, geographical, natural, cultural and sociological structure.
Place names which are also important materials in terms of language studies, are also a
research area for Turcology in terms of bearing traces of the civilization, history and life of
that place, in short its culture. Naming which is used to distinguish, describe or explain
objects are symbols of our living space, and their semiotic counterparts. It is seen that our
living space has become more meaningful thanks to these namings. Toponymy has an
important place in terms of language and culture studies, as place names studies take place as
a branch of science. With these studies, the names given by many civilizations or
communities that have lived in a region throughout history will be reached. However,
toponymy studies also give us information about the perception of the world by people who
have lived or are living in the region.
Akseki; it is a well-established settlement for Turkish history and Turkish linguistics, which is
geographically surrounded by mountains, has highland and winter quarters of the nomads, is
located on the migration route, and has hosted many civilizations. Antalya-Akseki is in a very
convenient location for toponymy studies due to its sheltered geographical location and the
linguistic elements of the resource persons. With this perspective, in the compilation of place
names, resource people living in the region and having a good command of the geography
were determined and sound recordings were taken using technological tools. As a result in the
study, the place names in the district of Akseki and the neighborhoods connected to the
district were classified according to their characteristics. The compiled place names were
determined on the special maps and confirmed by different sources. In this aspect, the place
names determined are also a source for the settlement names that are not found on the official
maps.
Keywords: Place Names, Antalya, Akseki
1. GİRİŞ
Tarih boyunca insanoğlu, kavramları kolay bir şekilde anlatma yolu olarak adlaştırmaya
başvurmuştur. Böylece çevrelerinde gördükleri varlıkları, kişileri ve kendilerini
tanımlayabilmek için insanlar tarafından oluşturulan ve geçmişten bugüne ulaşan çeşitli
adlaştırmalar yapılmıştır. Ad, “bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya ve
bildirmeye yarayan söz, isim”; adlandırma ise “adlandırma işi, isimlendirme” olarak
tanımlanmaktadır (TDK, 2022). Adlaştırmaların nasıl ve ne şekilde oluştuğu, rastlantısal ve
toplumsal sözleşmeye dayalı dil oluşum süreçlerinden bağımsız olarak ele alınmaya ve önce
kendi isimleri daha sonra ise çevrelerindeki nesneler, coğrafi ve fiziksel şekiller başta olmak
üzere birçok kavram sorgulanmaya başlamış, neden bu varlıklara bu isimlerin verildiği dil
mantığı açısından açıklanmaya, anlatılmaya ve sınıflandırmaya çalışılmıştır (Önal ve Şenel,
2016). “İnsanlar hem kendi adlarının hem de yer adlarının ne zaman ve nasıl meydana
geldiğini, manasının ne olduğunu merak ederek önce kendi adını, daha sonra da yaşadığı
bölgedeki coğrafi adları bu manada hep sorgulamıştır.” (Şenel, 2013). Bu sorgulama süreciyle
beraber dilin kavramlarına verilen adları inceleme alanı olarak gören adbilimi ortaya
çıkmıştır. Adbilimi “sciences onamastiques, onomastic sciences, onamastics,
bezeicnungslehre ve namekunde” gibi birçok farklı terimle karşılanmaktadır (Aksan, 1995).
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Adbilimi incelediği konu alanına göre çeşitli alt alanlara ayrılmıştır. Ancak temel olarak
Onomastik (ad bilimi), antroponomi (kişi adları bilimi) ve toponimi (yer adları bilimi) olmak
üzere iki ana çalışma kolu etrafında ilerlemekte olduğu görülmektedir. Bu çalışma kollarından
toponimi, yer adlarını incelemeyi konu edinmektedir. Toponimi, bir yerin geçmişinde ya da
günümüzdeki birtakım özelliklerini ortaya çıkarmaya çalışan bir alan olarak Türkçe Sözlük’te
(2022) “Yer adı bilimi” olarak tanımlanmaktadır. Yunanca ‘topos’ (yer) ve ‘onoma’ veya
‘onima’ (ad) sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşan toponimi kavramı Türkçede yer adları
kavramıyla karşılanmaktadır (Şahin, 2007). Toponimi araştırmalarında yer adları yapı, anlam
ve köken bakımından açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmalarda bütün yer adları, köy ve
şehir gibi yerleşme yerlerinin adları, tabii yer adları göz önünde tutulmaktadır (Eren, 1965).
Yer gösteren kavramları inceleme alanı olarak merkeze koyan yer adları bilimi, ad biliminin
özel alanlarından biridir (Vardar, 2007). Toponimi bu anlamda sadece dil bilim alanının
çalışma konusu değil coğrafya, tarih, felsefe, sosyoloji, halkbilimi, biyoloji ve antropoloji gibi
birçok farklı bilim alanının da ortak çalışma alanı durumundadır. Diğer disiplinlerle etkileşim
içinde bulunan yer adı bilimi özellikle dil araştırmaları için önemli bir kaynak olarak
görülmektedir.
Bir yerin adlaştırılması o yere anlam verme, o yeri kabul etme ve görünür kılmaktır. Bir
kavramı diğerinden ayırma, varlığını ortaya koyma eylemi olan adlaştırma insanoğlunun, en
eski kültürel geleneklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Kadmon, 2000). Aynı toprak
parçasında iş birliği içinde yaşayan insanlar, yaşadıkları çevreyi adlandırırken kendilerine ait
gelenek, görenek, örf, kültür ve dil yapısına uygun olarak bulundukları çevrenin tarihî,
coğrafî, fiziksel, ekonomik ve beşerî özelliklerini göz önünde bulundurmuştur (Telli, 2018).
Bu nedenle, bir yeri adlandırırken o yerin coğrafî konumu, tarihî ve kültürel yapısı, o topluma
ait önemli şahsiyetler adlaştırmada etkin bir şekilde yer almaktadır. Yerlere verilen isimler
kimi zaman bir kimliğin ve gücün yansıması olmuş, kimi zaman da bir yeri inşa etmenin,
politikanın mekâna yansıması olarak ortaya çıkmıştır (Alderman, 2000; Light, 2004). “Türk
kültüründe ad verme geleneği, ihtiyacın ötesinde yüceltilen bir değerdir. Türk milleti vatan
tuttuğu bu toprakları verdikleri adlarla mukaddesleştirmiştir. Yer adları bir toprak parçasının
vatan haline getirilişinin öyküsüdür.” (Güllüdağ, Özkaya ve Mor, 2017).
Günümüzde birçok yer adı kayıt altına alınmadan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
kalmakta ve bir kısmı da yok olmaktadır. Bununla birlikte, yer adlarının tespiti ve kayıt altına
alınması üzerine yapılmış ilgili pek çok çalışma da mevcuttur. Bu çalışmalardan bazıları
şöyledir: Bulut, Albayrak, Oral ve Bıçakcı (2018). Giresun ili Tirebolu ilçesi; Özsemerci
(2019), Çorum ili; Deniz ve Ersöz, (2020) Safranbolu; Karagözlü ve Köse (2019), Yengice
(Kerkük); Polat ve Koday (2020), Ardahan Merkez İlçesi; Durgunay (2018), Seydişehir ilçesi
köy adları. Buna karşın çalışmaya konu olan Antalya ili Akseki ilçesi üzerinde yer adlarının
tespiti üzerine bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu kapsamda Akseki’yi çevreleyen coğrafya
üzerinde yapılan adlandırmaların tespiti ile karşılaştırmalı çalışmalar için gerekli verilerin
ortaya koyulacağı bu sayede farklı çalışma sahaları için de kaynak oluşturulacağı
düşünülmektedir.
1.1. Akseki’nin Konumu, Tarihi ve Coğrafyası
Çalışma, 19 ilçesi bulunan Antalya ilinin kuzeyinde yer alan ilçelerinden biri olan 11.484
nüfuslu Akseki ilçesinin idari sınırlarını kapsamaktadır. Batı Torosların zirvesinde 1288
yılında kurulan Akseki İlçesi’nin bilinen yerleşim tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine
kadar uzanmaktadır. Toroslar üzerine kurulu olan ve Marla olarak adlandırılan bu bölge daha
sonra Akseki adını almıştır (Akseki Belediyesi, 2022).
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Manavgat Irmağı’nın doğusunda yer alan Akseki ilçesi, 1285 km2 yüzölçümüne sahiptir.
İlçenin doğusunda Bozkır, Gündoğmuş, batı kısmında İbradı, Manavgat, kuzey kısmında
Seydişehir, Beyşehir, güney kısmında ise Gündoğmuş ve Manavgat ilçeleri yer almaktadır
(Hadimli, 2008). Anadolu’nun güney sınırı boyunca Akdeniz’e paralel bir şekilde uzanan
Toros Dağları’nın orta kesimlerinde yer alan Akseki ilçesi, etrafında yüksek zirvelerin
bulunduğu nispeten düzlük bir ovanın kuzey kenarında bulunmaktadır. Akseki, etrafında
yüksekliği 1800m ile 3000m arasında değişen çeşitli dağlar ile çevrili olup engebeli bir
araziye sahiptir. Bu durum, bölgenin sosyolojik ve kültürel şartları üzerinde de etkisini
göstermiştir (Durak, 2015).

Resim 1. Çalışma Alanının Yer Haritası
2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Çalışma sürecinde Akseki’nin köyleri gezilmiş ve yöre halkından kaynak kişiler
belirlenmiştir. Belirlenen kaynak kişiler, coğrafi bölgeyi göstererek ilgili mevkide bulunan yer
adlarını belirtmiş, araştırmacılar ise daha önceden hazırlanmış haritaların üzerine ilgili yer
adlarını işaretlemiştir. Bu süreçte bir veri kaybının yaşanmaması amacıyla kaynak kişilerin
izni doğrultusunda ses kayıtları alınmıştır. Alan araştırması neticesinde elde edilen veriler
bilgisayar ortamına aktarılmış ve analiz sürecine geçilmiştir. Çalışma sürecinde ulaşılan yer
adlarının tasnifi için ilgili literatür taranmış, Başkan (1971), Gülensoy (1995), Şenel (2013) ve
Şahin’in (2013) yapmış oldukları çalışmalar incelenmiştir. Söz konusu çalışmalardan
hareketle çalışmamızın veri setine uygun bir sınıflandırma meydana getirilmiştir. Daha sonra
Antalya ili Akseki ilçesinin coğrafi sınırları içerisinde bulunan yer adları, ilgili
sınıflandırmaya göre tasnif edilmiş ve sıklıkları belirtilerek Tablo 1.’de gösterilmiştir:
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Tablo 1. Antalya İli Akseki İlçesi Yer Adlarının Sınıflandırılması
Sınıflandırmalar
Çevre ile İlgili Adlar
Bitkilere Göre Verilen Adlar
Çevredeki Sulara Göre Verilen Adlar
Yerin Başka Bir Yere Göre Durumunu Belirleyen Adlar
Tabiata ve Fiziksel
Hayvan Unsularına Göre Verilen Adlar
Koşullara Dayanan
Renklere Göre Verilen Adlar
Adlar
Sayılara Göre Verilen Adlar
Sülaleye Göre Verilen Adlar
Dinle İlgili Adlar
İnsanlara Göre
Meslekle İlgili Adlar
Verilen Adlar
İnsan Uzvuna Benzetilen Adlar
Toplam

Sayı
116
18
7
37
7
28
1
38
2
8
10
272

2. Akseki İlçesine Ait Yer Adları
2.1. Tabiata ve Fiziksel Koşullara Dayanan Adlar
2.1.1. Çevre ile İlgili Adlar:
Akseki ilçesi konumu itibariyle coğrafyanın oldukça etkili olduğu bir bölgedir. Coğrafî
yapının etkisi yer adlarında da tesirini göstermiş ve Akseki ilçesinde tespit edilen yer adlarının
önemli bir bölümünün çevre koşullarına dayalı olarak oluşturulduğu görülmüştür. Bu
kapsamda araştırma sahasını oluşturan Akseki ilçesinde, çevre ile oluşturulmuş yüz on altı
(116) yer adına ulaşılmıştır:
Asar Daşı, Ayıntıras, Bucakalan, Boladanlı Çağalan Mevki, Çürük Taş, Geleyme, Gelenni
Belen, Göktepe Yaylası, Göç Yolu, Goğuşak Bağı, Söbü Çimen, Tepe Dağı, Yaylacık Mevki,
Ulu Kaya, Kumlu Boğaz, Boğaz, Gaya Başı, Kumluk, Pardı Kuyu, Yarlı Daş, Sivri Daş, Çatal
Gaya, Sivri, Tuzlu Kayalık, Tökük Daşı, Gekgere, Tepe Dağ, Deliklitaş, Ulucak, Kocabayır,
Ulu Yol, Sacı Yanı, Beri Kepez Daşı, Top Dağ, Çakıllı, Yazı, Üngüyes, Baylas, Mörked,
Küççüğüz Başı, Ortabolca, Çukur, Gözmer Yeri, Çerçizadeler, Gavur Asarı, Sikfir (Seki),
Kocabayır, Belendaşı, Eski Mezarlık, Kepez Daşı, Daş Başı, Olukman, Köy Konağı, Kepez
Daşı, Uzun Geleyme, Güney Yaka, Yeni Duvar, Yukarı Kuyu, Konanın Kaklığı, Böyük Çevlük,
Saykaklık, Kayalık, Güneyçi, Çay, Küççük Çevlük, Yalı, Kale, Tersus, Hamusa, Şam Tepe,
Asar, Boyunduruk, Kaklık, Çardak Başı, Kulube, Gülen, Asar, Bavluca, Şeytanlı Goyak,
Grantekli, Medrese Mezarlığı, , Geriş Miyarı, Seki, Duvaklık, Gayıt Miyarı, Körez, Sokmak,
Kodor Hanı, Sülek Yaylası, Dibek Daşı, Halkalı Yaz, Mehrap Kuyu, Cinli Dağı, Püser Boğazı,
Zamana, Püser Guyusu, Mehrap Dibi, İlvat Alanı, Akarca Guyusu, Belen, Çanak Pınar,
Alavada, Barçı Bağı, Hese Gediği, Marap, Belen Dağı, Kepez Daşı, Gölçük Alanı, Kepez
Darası, Sağaca Mevki, Dam Alağı, Kurna, Yaka, Kadıncıklar, Yağabba.
2.1.2. Bitkilere Göre Verilen Adlar
Toros Dağları’yla çevrili olan Akseki ilçesi, ormanlık alanları ve iklim koşullarıyla pek çok
bitkinin yetiştiği bir bölgedir. Bölgenin taşımış olduğu bu özellikler, dil unsurlarından biri
olan yer adlarının oluşumunda da oldukça etkili olmuştur. Akseki ilçesinde bitkilerin etkisiyle
oluşturulan on sekiz (18) yer adına ulaşılmıştır:
Andızlı Miyar, Armut Alanı, Armutlu Koyağı, Baldaş Boğazı, Bağ Yeri, Çamlı Boğaz, Erikli
Alan, Erikli Bucağı, Gatıran Dağı, Gevenli Yaka, Gödelez, Katranlık, Peti Çalısı, Firekli Bel,
Mercimek Yeri, İncir Kayası, Pamuk Tarlası, Soğanlık, Ledinnik.
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2.1.3. Çevredeki Sulara Göre Verilen Adlar
Akseki ilçesi konumu itibariyle dağlık alanların etrafında nispeten daha çukur alanlarda
yerleşim yerlerinin toplandığı bir bölgedir. Bu coğrafî konumu ve bol yağış alan bir bölge
olması sebebiyle bölgede küçüklü büyüklü su kaynakları oluşmuştur. Yer adlarının
oluşumunda da bu kaynakların etkisi olmuş ve yedi (7) yer adının bu coğrafî etkiyle oluştuğu
tespit edilmiştir. Söz konusu yer adlarına ise birçok mahallede ulaşılmıştır:
Dere Köyü Mevki, Değirmen Deresi, Borluk Suyu, Kaynarca, Acıpıyam, Dereköy, Bülüç
Miyarı.
2.1.4. Yerin Başka Bir Yere Göre Konumunu Belirleyen Adlar
Araştırma sahasında yapılan inceleme sonucunda, yerin başka bir yere göre konumunu
belirleyen adlandırmalarının oldukça yaygın olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Ulaşılan yer
adlarının otuz yedi (37) tanesi bu şekilde oluşturulmuştur. Yer adları, bu adlandırma
biçiminde yerin coğrafi konumu ya da bir başka varlığa, nesneye, yere ve bulunduğu yöne
göre dibi, altı, önü, karşısı, başı gibi adlandırmalarla kullanılmıştır. Böylece yeni bir isim
arayışına girmeden var olan kavramlar üzerinden ön ekler ve yön ifadeleri kullanılarak farklı
yer adları türetilmiştir:
Asar Dibi, Karşıyaka Mevki, Guz Dibi, Mıyar Geri, Kabak Dibi Mıyar, Kedi Merdeğinin
Başı, Say Dibi, Delik Daş Ardı, İn Öğü, Oluk Öğü, Aşağı Geleyme, Güney İçi, Kaya Dibi,
Değirmen Dere, Erikler Dibi, Asar Yanı, Yol Üstü, Köy Altı Yanı, Oluk Başı, Dikli Daş Altı,
İn Başı, Köy Önü, Kaz Dibi, Mezarlın Altı, Asar Arkası, Uzun Goyak Başı, Kaklık Ardı, Kaya
Dibi, Asar Önü, Asar Arkası, Güney Gışla, Bucak Gışla Alanı, İn Önü Mevki, Karşı Yaka,
Asar Ardı, Dağ Dibi, İn Başı.
2.1.5. Hayvan Unsurlarına Göre Verilen Adlar
Akseki ilçesinde hayvan unsurlarından hareketle oluşturulan yedi (7) tane yer adı tespit
edilmiştir. Söz konusu yer adları incelendiğinde ise, bölgede yaşayan ve yetiştirilmiş ya da
yetiştirilmekte olan arı, yılan, deve, öküz, at gibi bölgenin bilinen hayvan isimlerinin etkisiyle
oluştuğu görülmüştür:
Arılı İçi Mevki, At Alanı, İlanlı Öbet, Guş Düneği, Deve Çökeği, Deve Taşı, Öküz Yaka.
2.1.6. Renklere Göre Verilen Adlar
Akseki ilçesindeki yer adlarında renk kullanımının oldukça yaygın olduğu görülmektedir.
İlçedeki yer adlarındaki renk kullanımları daha çok sarı, ak, kara, kızıl, gök (mavi), ala ve boz
renklerinde olduğu anlaşılmaktadır. Bölgede ulaşılan yirmi sekiz (28) yer adında bu unsurlar
tespit edilmiştir:
Ak Yazı, Sarı Harman, Gızıl Yalı, Ak Çeşme, Kızıl Ağaç İçi, Boz Yer Kuyusu, Alacabel, Ak
Öğü, Boz Yeri, Gara Orman, Ala Oluk, Kara Çaltı, Kızıl Sanir, Ak Daş, Gızıl Guşak, Gök
Miyar, Gara İn, Sarıç, Sarı Yol, Karaca Kışla, Gızıl Kuşak, Garaguz Boğazı, Kızıl Ser,
Karakaklık, Sarı Kaklık, Kara Goyak, Sarınç (Sarnıçlar), Sarı Burç.
2.1.7. Sayılara Göre Verilen Adlar
Akseki ilçesi yer adlarının sayılara göre veriliş biçimine bakıldığında, bölge halkının bu
kullanımı çok fazla benimsemediği görülmüştür. Yapılan tarama sonucunda yalnızca “Üç
Kuyular” ismiyle tek bir yerin sayılara göre adlaştırıldığı sonucuna ulaşılmıştır:
Üç Kuyular.
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2.2. İnsanlara Göre Verilen Adlar
2.2.1. Sülaleye Göre Verilen Adlar
Türklerde ailelere ve sülalelere verilen isimlere ve lakaplara sıklıkla rastlanmaktadır. Bununla
birlikte, Anadolu’da ailelerin yerleştikleri bölgeler de o ailelerin ismiyle anılmıştır. Türk
kültür geleneklerini ve yapısını günümüze kadar korumayı başarmış bir bölge olan Akseki
bölgesinde de bu durum mevcuttur. Akseki ilçesinde sülalere göre oluşturulan yer adlarının
oldukça yaygın olarak kullanıldığı ve ulaşılan adlandırmaların sayısının otuz sekiz (38)
olduğu saptanmıştır:
Emir Hasan Başı, Yahoğlu Damı, Celep Öğünün Guyu, Niyazi’nin Bahçe, Fatma’nın Oluğu,
Sıraç’ın Değirmen, Abdurrahim’in Tarla, Köse’nin Guyu, Goca Ali’nin Kuyu, Hocazadenin
Evi, Ebenin Evi, Hasan Yeri, Çevlüt Çukuru, Hesenin Koyağı, Telenin Evi, Yusuf Dedenin
Evi, Sofilin Evi, Hacı Ahmet Kuyusu, Hacı Hüseyin Kuyusu, Hacı Hasan Kuyusu, Fadimenin
Koyağ, Hasan Dağı, Kara Mehmet Önü, İsmail Yokuşu, Hacı Hüseyin Kuyusu, Omar
Efendinin Yeri, Ahmet Ağa Kuyusu, Gara Mustafa’nın Bahçesi, Abdullahın Boyağı, Topalın
Bahçesi, Hasan Kappanın evi, Deli Haman Boğazı, Yaryakanın Başı, Gadoğlu Suyu, Ellez
Yeri, Ellez Daşı, Menteşbey, Çopuroğlu’nun Kuyu.
2.2.2. Dinle İlgili Adlar:
Dine bağlı unsurlarla oluşturulan yer adlarına bakıldığında, bölgede bu adlaştırma biçimine
çok sık başvurulmadığı görülmüştür. Akseki’de yapılan tarama sonucunda ulaşılan yer
adlarının iki (2) tanesi dinî unsurla oluşturulmuş yer adına örnek olarak gösterilebilir:
Sofulu, Hacılar.
2.2.3. Meslekle İlgili Adlar:
Akseki ilçesinde yapılan tarama sonucunda, mesleklerle ile ilgili adlandırmalarla da
karşılaşılmaktadır. Araştırma sahası olan Akseki bölgesinde ulaşılan ve bu şekilde oluşturulan
sekiz (8) yer adı şu şekildedir:
Gurbancı Guyusu, Bekçi Tepesi, Torbacı Boğazı, Kireçlikçi, Harmancı, Torbacı, Saatçinin
Bağı, Kovanlıkçı Taşı.
2.2.4. İnsan Uzvuna Benzetilen Adlar:
Adlaştırmalarda yeni bir kavram türetmek yerine halihazırda olan varlıklardan hareketle bir
varlığı karşılamak ve böylece yeni bir ad oluşturmak oldukça yaygın bir yöntemdir. Bu
yöntem için de izlenecek birçok farklı yol vardır. Bir kavramı başka bir kavrama benzetme ise
en çok kullanılan biçimlerden biridir. Akseki bölgesinde de sıklıkla bu yol izlenilmiş ve on
(10) yer adının bu şekilde oluşturulduğu sonucuna ulaşılmıştır:
Gura Boynuzlar, Belen Başı, Yaka Bağı, Emrasan Beli, Bel Dağı, Eğrik Başı, Böbreklik
Kuyusu, Çam Sırtı, Gülen Dağı, Gara İbrahim Başı.
3. SONUÇ
Yapılan çalışma kapsamında, Antalya ili Akseki ilçesini kapsayan coğrafyadaki yerleşim
yerlerinden elde edilen yer adları veri kaynağı olarak toplanılmıştır. Buradan hareketle,
toplanılan veriler yazıya geçirilerek tasnif edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, veriler tabiata ve
fiziksel koşullara dayanan adlandırmalar ve insanlara göre verilen adlandırmalar olmak üzere
iki ana başlık altında sınıflandırılmış ve toplamda iki yüz yetmiş iki (272) yer adına
ulaşılmıştır.
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Bunlar veriliş sebeplerine göre sınıflandırılmış ve bu inceleme sonucunda; çevre ile ilgili yüz
on altı (116), bitkilerle ilgili on sekiz (18), çevredeki sularla ilgili yedi (7), yerin bir başka
yere göre durumu ile ilgili otuz yedi (37), hayvan unsurlarıyla ilgili yedi (7), renklerle ilgili
yirmi sekiz (28), sayılarla ilgili bir (1), sülale adlarıyla ilgili otuz sekiz (38), dinle ilgili iki (2),
meslekle ilgili sekiz (8), insan uzuvlarıyla ilgili on (10) tane yer adına ulaşılmıştır.
Araştırma sahasını oluşturan Akseki ilçesinin yer adlarının sınıflandırılmasına bakıldığında,
çevre özelliğine göre verilmiş yer adlarının en çok tercih edilen yer adları olduğu
görülmektedir. Bununla beraber, yerin başka yere göre durumunu belirleyen ve sülaleye göre
verilen adlar ile oluşturulmuş yer adlarının da Akseki ilçesindeki yer adları sınıflandırmasında
sıklıkla geçtiği tespit edilmiştir. Ancak, yer adı çalışmalarındaki sınıflandırmalarda oldukça
fazla geçen sayılar ve dine bağlı unsurlarla oluşturulan yer adlarının diğer sınıflandırmadaki
yer adlarına nispeten daha az görüldüğü araştırmanın bir diğer sonucu olmuştur (Bulut,
Albayrak, Oral ve Bıçakcı, 2018; İbret ve Topal, 2020; Karadeniz, 2018; Telli, 2018; Türkan.
2020).
Antalya konumu, tarihî ve kültürel yapısı itibariyle medeniyetlerin beşiği konumunda bulunan
bir ilimizdir. Bu bölgede yapılan adlandırmalar bölgenin coğrafî, kültürel ve dil yapılarını
ortaya koymakta, bu bakımdan çeşitli disiplinler için son derece önemli bir veri kaynağı
olarak görülmektedir. Ulaşılan verilerle Antalya ili Akseki ilçesinin tarihî derinliği, kültürel
zenginliği ve coğrafi koşulları itibariyle zengin bir adlandırma geleneğine sahip olduğu ifade
edilebilir. Ayrıca Roma İmparatorluğu, Selçuklu, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti
idaresinde hayat sürdüren bu bölgede tespit edilen yer adlarında tercih edilen sözcükler
incelendiğinde yöre halkının bölgeyi çeşitli süreçlerde adlandırdığı söylenebilir. Bu bakımdan
çalışmamız yer adlarının tasnifi açısından önemli olsa da bu adlandırmaların üzerinde
etimolojik ve yapı çalışmaların da yapılması önerilmektedir. Böylece, geçmiş ile gelecek
arasında bir kültür taşıyıcılığı rolünü üstlenen yer adları hakkında daha çok bilgi sahibi
olunabileceği düşülmektedir.
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ÖZET
Ad bilimi bir milletin tarihini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini, yaşam tarzını, dünya
görüşünü, dinî inançlarını ve uygarlık seviyesini göstermesi bakımından önem taşımaktadır.
Adlar kişiye kimlik kazandırarak toplumsal kültürü korumaktadır. Ad almak bir kişi ve millet
için var olmanın simgesidir. Bir milletin dünya görüşünü, hayata bakış biçimini, kültürünü,
anlayışını ortaya koyduğu için halk bilimi, kültür tarihi, sosyoloji gibi disiplinlerle beraber
öncelikle filoloji ve dil biliminin inceleme alanına girer. Özel adlarla ilgilenen bilim dalına
onomastik adı verilmektedir. Onomastiğin kişi adlarıyla ilgili alt dallarından biri ise
antroponim (kişi adları bilimi) olarak adlandırılmaktadır. Kişi adları bilimi içerisine ad,
soyadı, göbek adı, takma adlar, lakaplar, sanlar gibi ad türleri girmektedir. Bu bakımdan kişi
adları, adı verenin içinde bulunduğu toplumun yapısı, kültürü, dili ile ilgili bilgiler de
vermektedir. Türklerde ad verme ya da ad alma geleneği ilk yazılı kaynaklarda ve destanlarda
kendini bir gelenek içerisinde göstermektedir. Bu kültürel birikim doğrultusunda Yörük
coğrafyası önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Antalya ili Akseki ilçesine bağlı elli iki köy
kapsamında yapılan saha çalışmalarında derlenen adlar incelenmiştir. Akseki, bulunduğu
konum itibarıyla Antalya ve Konya arasında tam bir geçiş bölgesi olma özelliği taşımaktadır.
Bu açıdan bakıldığında Akseki’de derlenen adlarda bunun yansımalarını görmek mümkündür.
Derlemede dikkati çeken hususlardan biri, benzetmelere dayalı kişi adlarının ve lakapların
yaygınlığıdır. Yaşlı insanların adlarında ve lakaplarında geleneklere ve inançlara bağlılığın
izlerini görmek mümkündür. Bu da bölgenin dış etkenlerden az etkilendiğini göstermesi
bakımından önemlidir. Türkiye genelinde sık kullanılan isimler, Akseki ilçesi ve köyleri için
de ortaktır, denilebilir.
Anahtar Kelimeler: Kişi Adları, Antalya, Akseki

Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi tarafından desteklenen SBA-2019-4521 numaralı “Antalya İli Akseki İlçesi
Ağızlarının Dokümantasyonu” başlıklı araştırma projesi neticesinde oluşturulmuştur.


250

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

PERSON NAMES IN ANTALYA PROVINCE AKSEKI DISTRICT
ABSTRACT
Onomastic is important in terms of showing the history, culture, customs and traditions,
lifestyle, worldview, religious beliefs and civilization level of a nation. Names protect the
social culture by giving an identity to the person. Getting a name is a symbol of existence for
a person and a nation. Since it reveals a nation's worldview, way of looking at life, culture and
understanding, it firstly enters the field of study of philology and linguistics, together with
disciplines such as folklore, cultural history and sociology. The branch of science dealing with
proper names is called onomastics. One of the sub-branches of onomastics is called
anthroponym (science of personal names). Name types such as name, surname, middle name,
nicknames, fames are included in the science of personal names. In this aspect, personal
names also provide information about the structure, culture and language of the society in
which the person giving the name is living. The tradition of naming or taking a name in Turks
shows itself in a tradition in the first written sources and epics. Yoruk geography is important
in line with this cultural accumulation. In this study, the names compiled in the field studies
carried out within the scope of fifty two villages in the Akseki district of Antalya province
were examined. Akseki, due to its location, has the feature of being a complete transition zone
between Antalya and Konya. From this point of view, it is possible to see the reflections of
this in the names compiled in Akseki. One of the remarkable points in the review is that the
names of people originating from geographical factors are frequently encountered. The
prevalence of names based on similes is another remarkable feature in naming. It is possible
to see traces of adherence to beliefs and traditions in the names of old people. This is
important in terms of showing that the region is less affected by external factors. It can be said
that the commonly used names in Turkey are also common for Akseki district and its villages.
Keywords: Person names, Antalya, Akseki
1. Giriş
Adlar önce insanlar için, ardından da belli özellikleri bünyesinde barındıran insanların bir
araya gelerek oluşturdukları milletler için var oluşun önemli bir belgesidir. Adlar, insanların
kimliklerini belirten sözcüklerdir. Dil-düşünce ilişkisi bağlamında düşünüldüğünde, adlar bir
milletin düşünce ve duyuş tarzını, kültürünü, inançlarını, yaşam şeklini ve hayata bakış
açılarını gösterir. Dolayısıyla bir milleti tam manasıyla anlayabilmek için incelenmesi gereken
bir husus da kişi adlarıdır.
Özel adlarla ilgilenen bilim dalına onomastik adı verilmektedir. “Onomastik”in şahıs adlarını
inceleyen bölümüne “antroponimi” denmektedir. Kişi adları olarak bilinen antroponomi, ad
biliminin önemli bir dalıdır. Kişi adları bilimi içerisine göbek adı, ad, soyadı, takma adlar ve
unvanlar gibi ad türleri girmektedir (Aksan, 1998). Dinî metinlerden mitolojik metinlere kadar
bakıldığında adın çok eskiden beri insanlar için önemli bir kavram olduğu anlaşılmaktadır.
İnsanın kültürel ve bireysel kimliğini yansıtmasının yanında, insanoğlunu belirli kılarak
kargaşayı, karışıklığı, yanılma ve yanlışlığı önlemekte, ilişkiyi düzenlemektedir (Örnek,
1995). Bu nedenle, “yeryüzünde ad verme olgusundan yoksun tek bir topluluk ve toplum
görmek olası değildir.” (Acıpayamlı, 1992).
Ad biliminin inceleme alanlarından birisi de lakaplardır. Lakap; “Bir kimseye, bir aileye
kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya ailenin bir özelliğinden
kaynaklanan ad” olarak tanımlanmaktadır (Türkçe Sözlük, 2009). Lakap, asıl ada sonradan
eklenen ve kişinin herhangi bir özelliğinden dolayı verilen isimdir.
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Ya fizikî bir özellik, karakter yapısı, davranış şekli ya da kişinin başından geçen bir olay
lakabın kullanıldığı çevrede amaca uygun mesajları yollayacak biçimde lakap denilen tek
kelimeye sığdırılmaktadır (Erşahin, 2005). “Medih yolu”, “Târif ve tanıtma”, “Kötüleme ve
hafife alma” amaçlı olmak üzere başlıca üç tip lakaba rastlanmaktadır (Parmaksızoğlu, 1975).
Lakaplar yazılı ve sözlü kültürde kullanılarak günümüze kadar farklı şekil ve işlevlerde
gelmiştir. Lakapların çok eski dönemlerden beri kullanıldığı tarihî kaynaklardan hareketle
öğrenilmektedir. Orta Asya eski Türk devletlerinde ad yanında lakap verme geleneği de vardı.
Osmanlı toplumunda kişilerin sosyal mevki ve statülerinin tayin, tespit ve anlaşılmasında en
önemli hususlardan biri şüphesiz ki taşıdıkları unvan ve lakaplar olmuştur. Bu kişinin hangi
aileye mensup olduğunun, meslekî statü, dinî veya ilmî niteliği olan bir grup veya sınıfa ait
olup olmadığının bir işareti olarak algılanmıştır. Bu sebeple unvan ve lakaplar Osmanlı
toplumunda önemli bir yere sahiptir (Menekşe, 2019).
Lakap araştırmalarında dikkat çeken hususlardan biri unvan ve lakap ilişkisidir. Unvanların
özellikle kırsal kesimde ve küçük yerleşim yerlerinde lakap olarak kullanıldığı ya da zamanla
işlevini değiştirerek lakaba dönüştüğünü söylemek mümkündür. Sözlükte unvan; “Bir
kimsenin işi, mesleği veya toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san.”
şeklinde tanımlanır (Türkçe Sözlük, 2009). Unvanlar genellikle resmî ya da özel bir kurum
tarafından belirli özellikleri taşımaya hak kazanan (müdür, müsteşar, bakan vb.) ya da
görevlerini yerine getiren (hacı, hafız vb.) kişilere verilir. Bu bağlamda bakıldığında bu
ifadeler lakap olmayabilir. Fakat küçük yerlerde, herhangi bir resmî ilişkinin bulunmadığı
alanlarda bu tür kullanımlar unvandan ziyade bir lakap işlevini üstlenmektedir. Çünkü köy,
kasaba gibi nüfusun az olduğu yerlerde kişileri birbirinden ayırt edebilmek ve onların daha
kolay tanınmasını sağlamak için unvan olarak bilinen ifadelerin zamanla lakaba dönüştüğü
görülmektedir (Menekşe, 2019).
Türklerde ad verme geleneği kültürel bir unsurdur. Bir insana ad vermek
o ulusun kültürü ile doğrudan bağlantılıdır. Her ülkede birtakım ad verme gelenekleri vardır.
İnsanoğlunun bu konuda ortak eğilimleri olduğu gibi toplumdan topluma birbirinden
farklı, kendine özgü geleneklerin de olduğu bilinmektedir. İsimlerin veriliş sebepleri dinî,
millî ve mahallî sebeplerle olabilmektedir.
Türklerde ad verme ya da ad alma geleneği ile ilgili bilgileri destanlarımızda ve ilk yazılı
kaynaklarımızda görebilmek mümkündür. Kişiler gösterdikleri hüner ve kahramanlıklar
neticesinde ad alabilmişlerdir. Aldıkları isimler ise genellikler başardıkları işe uygun
seçilmiştir. Örneğin Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz Kağan, şehri koruyan Uruz Bey’in oğluna
Saklap, ağaçtan sal yapan Uluğ Ordu Bey’e Kıpçak, karlı dağlardan atını bulup getiren kişiye
Karluk, kağnı yapan kişiye de Kangalug isimlerini vermiştir (Ögel, 1989’dan aktaran Alkaya,
2001).
Dede Korkut Hikâyeleri’nde ad verme işini Dede Korkut/Korkut Ata icra etmektedir. Burada
Dede Korkut bir kişiden ziyade bir makamı temsil etmektedir. Dönemin “ak sakal” görevini
gerçekleştirebilecek yetkinliğe sahip bilgesi bu makama oturarak görevini yapmaktadır. Dede
Korkut’un bir görevi de hamaset gösteren kişileri bir ödül olarak ad vermektedir. Ad verirken
de “adını ben verdim, yaşını Allah versin” şeklinde iyi dileklerde bulunur ve duada eder.
Buna benzer olarak bugün Anadolu coğrafyasına batığımızda ad verme eyleminin genellikle
ailenin en büyük erkeği tarafından gerçekleştirildiğini görebiliriz. Bazen de imamlar
tarafından gerçekleştirilirken her iki durumda da ad vermenin ardından yeni doğan bebek için
hayır dualar edilmektedir. Bu uygulamanın eski Türk geleneği olduğunu ifade etmek bu
bağlamda güç olmasa gerektir.
Kişi adları (antroponimi) bilimi geçmişten günümüze aktarılan, günümüzden de gelecek
kuşaklara aktarılacak kültürel mirasın içinde önemli bir yer tutmaktadır.
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Bu kültürel mirasın özelliklerini ve önemini anlamadan devam ettirmek toplumsal bakımdan
kolektif bilincin oluşmasına da engel teşkil edecektir. Bunların başında da yaşama ve dil
bilinçleri gelmektedir. Kişilere konulan adların işlev, kaynak dil, konulma amaçları gibi
özellikleri bilinmeden ad koyma/verme bilinçli bir biçimde oluşturulamaz. Uzun zamandır bu
konudaki bilinçsizlik ve yanlış davranışlar kişi adlarının Türkçe bakımından çok tehlikeli
birikimsel özelliklere sahip olmasına yol açmıştır (Karpuz, 2006).
Türkçede adlara genel olarak baktığımızda bütünün içerisinde çok yer tutmadığı veya etkili
olmadığı düşünülebilir. Ancak geçmişten günümüze dil birikiminin taşıyıcılarının başında
adlar gelmektedir. Bu konuda Orhun Yazıtları’nda geçen veciz ifade çok önemlidir: “Türk
beyler Türk adını bıraktı, Çinci beyler Çin adını alıp Çin Kaganına bağlanmışlar.” (Ergin,
2015).
Adların verilmesinde dillerin sunduğu imkânların yanında dili konuşanların yaşam biçimleri
ve düşüncelerinin de etkisi vardır. Türkçenin geçmişine baktığımızda, özellikle Türklerin
İslamiyet’i kabul etmelerinin akabinde din temelli kültürel alışverişin çok etkili olduğu
görülmektedir. Bu durum, olağan etkileşim sınırları içinde, bazen kültür potası içinde eritme
bazen de dile ses yapısına uygun uyarlamalar şeklinde kalmış olsaydı doğal karşılanabilirdi.
Ancak bugün Türkiye’deki kişi adlarına baktığımızda bu dinî esaslı kültürel alışverişin
oluşturduğu baskınlık neticesinde geleneğin çok abartılı bir düzeyde Türkçe aleyhinde devam
ettiğini ve Türkçeye çok zarar verdiğini görebilmekteyiz. Bunun da en temel örneğini tarihsel
süreçte Türklere verilen kişi adlarına bakarak verebiliriz. Toplumların varlıklarını devam
ettirmeleri, kültürel gelişimlerini gerçekleştirip tamamlayabilmeleri, ulus birliğini
oluşturabilmeleri ve devlet kurabilmeleriyle ilgili geçmişlerini iyice anlayabilmek için genel
dilsel gelişim ve yaşam koşullarını yakından incelemek gerekir. Çünkü bu iki unsur
birbirleriyle iç içedir. Yapılan birçok araştırmada dillerine sahip olmayan toplulukların başka
toplulukların arasında yok olduğu ve kimliklerini yitirdiği, dilsel gelişmelerini
tamamlayamayan yahut dillerini gelişmiş çağdaş diller düzeyinde geliştiremeyen toplulukların
da kültürel olgunluğa ve ulus birliğine ulaşamadıkları ve güçlü ve uzun ömürlü devletler
kuramadıkları belirlenmiştir. Bu yüzden Türkçenin önemli olduğu ve ona sahip çıkılması
gerektiği unutulmamalıdır (Karpuz, 2006).
2. Çalışmanın Amacı ve Önemi
Bu çalışmanın amacı, Antalya ili Akseki ilçesine bağlı elli iki köyde yaşayan insanların
(ulaşılabilen) adlarını ve lakaplarını tespit ve analiz etmektedir. Ad verme kültürünün
geçmişine baktığımızda kültürel birikimimize sahip çıkabilmek ve ad verme geleneğimizin
geleceğini şekillendirmek bakımında bu ve benzeri çalışmalar önem arz etmektedir.
3. Akseki İlçesinde Kişi Adları ve Lakaplar
Akseki, bulunduğu konum itibarıyla Antalya ve Konya arasında tam bir geçiş bölgesi olma
özelliği taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında Akseki’de derlenen adlarda ve lakaplarda bu
coğrafyada yaşayan Yörüklerin kültürel yansımalarını görmek mümkündür.
Akseki ilçesindeki elli iki köy kapsamında yapılan saha çalışmaları neticesinde verilen
isimlere bakıldığında Türkiye’de sıklıkla tercih edilen Mehmet, Ahmet, Ali, Mahmut,
Mustafa, Osman gibi isimlerin başta geldiği tespit edilmiştir. Türklerde isim verme geleneği
düşünüldüğünde bu isimlendirmelerin İslamiyet etkisi ile verildiği açıktır. Hali hazırda
Anadolu coğrafyasında isim verme geleneğine bakıldığında da bu durumun benzer olduğu
görülmektedir.
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Ancak saha çalışmaları sonucu derlenen isimlere bakıldığında dikkat çeken unsurun lakaplar
olduğu belirlenmiştir. Çalışma kapsamında lakapları şu şekilde tasnif edebiliriz:
Tablo 1: Akseki’de Tespit Edilen Adların Tasnife Göre Sayısal Dağılımı
Ad ve Lakap Konuları
Tespit Miktarı
Askerî Unsur Taşıyan
32
Unvanlar
16
Meslekî
36
Renge Bağlı
41
Karakter ve Fiziksel Özellikler
78
Toplam
203
3.1. Askerî Unsur Taşıyan Ad ve Lakaplar
Saha araştırmasında kategoriye uygun tespit edilen adlar ve lakapların bazıları şu şekildedir:
Kemal Çavuş, Emin Çavuş, Ali Çavuş, Mahmut Çavuş, Arif Çavuş, Mahmut Onbaşı, Paşa El,
Jandarma, Çavuşun Kızı…
Kaynak ve isim sahibi kişiler ile yapılan görüşmeler sonucunda bu isim ve lakapların, askerlik
görevlerini yaptıkları esnada sahip oldukları askerî unvanların devam eden hayatlarında da
kendilerine yakıştırıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca “Paşa El” adlandırmasındaki “el”
kavramının “aile”yi ifade etmesi de Akseki bölgesinde sıklıkla kullanılmaktadır.
3.2. Unvanlar
Bölgede tespit edilen unvanların bazıları şunlardır: Ahmet Ağa, Veli Ağa, Tahir Ağa, Halil
Ağa, Bekir Ağa, Hoca Mustafa, Hoca Önür, Hoca Güzel, Molla Efendi…
Unvan gurubu isim ve lakaplara bakıldığında en çok tercih edilen unvanın “ağa” olduğu
görülmektedir. Bu unvan vermenin ardında kişilerin varlıklı, köy halkını gözetip koruyan ve
zor zamanlarda yardım etmeleri yatmaktadır. “Hoca” ve “Molla” unvanları ise bir meslekî
adlandırma değildir. Bu kişiler halk tarafında sahip oldukları bilgi ve birikim neticesinde bu
şekilde adlandırılmışlardır.
3.3. Meslekî Ad ve Lakaplar
Meslekî ad verme geleneği Türk coğrafyasını neredeyse tamamında görülmektedir. Benzer
uygulamalar Akseki’de de devam etmektedir. Bunlar kişilerin meslek adlarında ziyade lakap
şekline dönüşmüştür: Çoban Mehmet, Kunduracı Hüseyin, Demirci Mehmet, Çobanoğlu,
Kalaycı, Sayman, Hatip, Muallim, Çerçiler, Arıcılar…
Kişilerin icra ettikleri meslek ya da mesleklerle anılması Türk geleneği içinde süregelen bir
uygulamadır. Bu uygulamanın bugün hâlâ Akseki ve köylerinde devam ettirildiği
görülmektedir. Buna ek olarak nesilden nesile devam ettirilen mesleklerin o aileye ya da
sülaleye bir adlandırma veya lakap olarak verilmesi de dikkat çekicidir.
3.4. Renge Bağlı Kişi Adları ve Lakaplar
Akseki’de renge bağlı tespit edilen kişi adları ve lakaplara şunlar örnek olarak verilebilir:
Kara Emine, Kara Ali, Kara Budak, Gök Emine, Çakır Emir, Sarı Efe, Sarı Hasan…
Renge bağlı kişi adlarına baktığımızda verilen ad ya da lakapların, kişilerin fiziksel
görünüşlerine istinaden atfedildiğini görmekteyiz. Kişileri ten, saç ya da göz renklerinden
yola çıkarak bu adlandırmalar yapılmıştır.
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Buna ek olarak bazı adlandırmaların yapılmasının aynı isme sahip kişileri birbirinden ayırmak
olduğu da saha çalışmaları esnasında tespit edilmiştir.
Renge bağlı kişi adlarında farklı bir husus “kara” rengi ile ilgilidir. Eski Türklerde bu renk
toplum tarafından sevilmeyen, dışlanmış, kötü işler yapan kişi ve ailelere yakıştırılmaktaydı.
Bugün benzer uygulamanın Akseki’de de devam ettirildiğini görmekteyiz. Çünkü saha
araştırmalarında teni, saçı ya da gözü kara olmayan kişilere de kara denmesi, kaynak kişilerin
de bu şekilde açıklama yapmaları üzerine durum tespit edilmiştir.
3.5. Karakter ve Fiziksel Özelliklere Dayalı Adlar ve Lakaplar
Akseki’de en fazla gün yüzüne çıkarılan adlar bu tasnif çatısı altında yer almaktadır.
Bunlardan bazıları: Pipo Ali, Evliya, Tokuç, Hasta Mehmet, Bakan, Küt Ahmet, Deli Oğlan,
Maymun, Oyunlu, Berduş, Kaymak Gelin, Topal Osman, Göğebakan, Ters Taban, Kör
Ahmet, Şeytan Osman, Vırı Vırı, Köse Mehmet, Mahcup, Haşat, Çolak, Deli Emine, Mahluk,
Yoluk, Nönüş, Zalım, Kabak Ahmet…
İnsanlara dış görünüşüne, fiziksel özellik ve eksikliklerine, baskın karakter özelliklerine ve
yaşadıkları olaylar sonucu ruhsal değişimlerine göre çevre halkı tarafından lakap verilmesi
Türk kültürünün hâkim olduğu coğrafyalarda sık görülen bir adlandırma yoludur. Akseki’de
de bazen halkın nefretini kazanma bazen de alay etme ya da şakalaşma vasıtasıyla insanlara
lakaplar takılmıştır. Bu, insanların gözlem yeteneğinden gelmekle beraber bazı olumsuz
durumlarda dahi hayata olduğu gibi devam etme düşüncesinden de kaynaklanmaktadır. Bunu
da dilimizdeki “örtmece”ye benzer bir uygulama olarak nitelendirebiliriz. Yani kötü ya da
olumsuz olay veya olguları iyi bir çerçevede sunmak şeklinde ifade etmek mümkündür.
Ancak bunu maşerî hafıza gerçekleştirmektedir.
4. Sonuç
Ad, kişisel kimliğin ötesinde bireyleri tarihsel ve içtimai boyutlarda bir millete ait kılan
önemli bir göstergedir. Adlardaki bağlayıcılık sebebiyle isim verme uygulamaları belli bir
kültüre, dünyaya ait olmayı ve ortak bilince katılımı sağlamaktadır. Bu anlamda adlar,
kişilerin sosyal ve kültürel kimliğini gösteren bir varoluş imgesidir. Dolayısıyla belli bir
kültür, tarih ve anlam dünyasına aidiyeti gösteren isimlerin arka planında özel bir zihniyet,
inanç ve eylem yönelimleri ile bir kimlik sistemini okumak mümkündür.
Türk kültüründe coğrafi adlar gibi kişi adları ve ad verme geleneği geçmişten beri önemli
kültürel değerler arasında yer almıştır. Bu çalışma örneğinde olduğu gibi geçmişe dönük
sülale/aile/kişi adlarının tespiti, bölgenin tarihi, sosyal ve kültürel analizi açısından oldukça
önemlidir. Aynı zamanda adlar ve lakaplar, kişilerin sosyal mevki ve statülerinin tayin, tespit
ve anlaşılmasında en önemli yardımcılardan biridir. Bu, kişinin hangi aileye mensup
olduğunun, aynı zamanda meslekî statü, dinî veya ilmî niteliği olan bir sınıfa ait olup
olmadığının bir işareti olarak algılanmaktadır.
Akseki bölgesi bulunduğu coğrafî konum dolayısıyla Türk gelenek ve göreneklerinin korunup
devam ettirilmeye çalışıldığı bir yerdir. Türklerin Anadolu’ya gelişinden Osmanlı dönemine,
Osmanlı döneminden de günümüze kadar Yörük kültürünün –eskisi kadar olmasa da- canlı bir
şekilde devam etmesinden ötürü önem arz etmektedir. “Buralarda kimler yaşıyor/yaşamış?”
sorusunun cevabı o bölgede yaşayan kişilerin kimliklerinde dolayısıyla adlarında yatmaktadır.
Bunun da tespiti benzer çalışmaların yapılmasıyla mümkündür. Bu sayede insana, dile,
kültüre ve vatana sahip çıkma hususunda ilmî delillere sahip olunabilir.
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ABSTRACT
Currently, organizations are focused on executing and achieving business results in a
competitive landscape. The main objective of this study was to assess the role of employee
motivation and organizational culture on employee attitude and performance towards work.
Several factors have influenced employee performance and job satisfaction in the work
environment. However, the focus of this paper is limited to two factors: organizational culture
and employee motivation. The review of literature collected from various sources highlights
that organizational culture will promote curiosity, learning & development, and teamwork.
Employees can grasp both the organization's past and current operations thanks to their
cultural knowledge.. Measuring how company’s culture affects employees is complex and
often time-consuming. But the rewards of a positive culture are certainly worth the time and
energy. Unless the employees are motivated well, they are least interested in encouraging the
customers and retaining them. We can understand that the function of leadership in changing
the organisational culture to be more ideal and professional is inextricably linked to the mix of
motivation as a driving element in enhancing employee performance and happiness.
Corporate culture demands a higher level of engagement and performance. Leadership
decision-making, empowerment of employees, skill and competency development are the
components in question. The research suggests that, given the importance of work
environment variables in promoting positive job attitudes, organizations should implement
programs that enhance the value of the job, training on the latest technologies, financial
incentives stitched to performance, improved communication across the spectrum, reinforcing
positive leadership styles to deliver sustainable business outcomes and employee growth and
wellbeing.
Keywords: Communication, Leadership, Empowerment, Work Culture, Training, Work
Environment
INTRODUCTION
Organizational culture and motivation have received almost equal emphasis. This is due to the
common acknowledgment that these two factors have an impact on employee performance as
well as the organization's performance, and sustainability. The concept that culture influences
behavior, decision-making, organizational strategy, individual and organizational
performance has sparked interest in corporate culture. Employees that are not driven have a
dissatisfied attitude at work, are less devoted, and are more likely to leave the organization.
Even if they are not allowed to leave, they are more inclined to adopt a detached attitude or
emotionally and psychologically disengage from the organization. As a result, employee
motivation is one of the factors to consider when determining whether or not an employee
would resign. Human resource management has long been a critical component of every firm.
Higher the individual performance, higher the organization's overall performance will be.
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As a result, any organization must have well-trained personnel who can complete assigned
responsibilities and contribute to the organization. Employees will, in theory, feel more
motivated when they have received what is required of them at work. The culture of a
company has a significant impact on its success. Organizational culture refers to the
atmosphere in the workplace that is shaped by employee interaction. It may be learnt and
shared in many parts of human existence, including the social environment (Alkailani et
al.,2016). It inspires organisation members to be creative (Naranjo-Valencia et, al., 2011).
In recent years, several specialists have become interested in researching employee
motivation. According to empirical evidence, employee motivation is influenced by a variety
of inner and extrinsic factors such as competency, independence, responsibility, socialising,
and self-esteem, as well as incentives, recognition, and bond with co - workers and
supervisors or executives (Sekhar et al., 2013; Kanfer et al., 2017). Leaders need to
understand the factors that can affect employee motivation in order to enhance it. This is vital
since achieving company objectives requires a motivated staff. Job happiness and the
retention of high-performing employees both necessitate motivation. In this aspect, it is
widely acknowledged that leaders can improve employee motivation by using motivationenhancing people management techniques such as internal advancement opportunities,
recognition and reward, and performance appraisal. The compatibility of personnel with the
company's culture is critical to the success of any organisation. Any mismatch of these two
factors can jeopardise the organization's productivity and success. Organizational culture is
essentially the personality of the company. It is a system of operating norms that regulate how
people conduct outside of the organisation. The culture of a company is a differentiating
feature that sets it distinct from competitors. Organizational culture is one of the most
important strategies for assuring a high level of performance and profitability in an
organisation by fostering a positive working environment that caters to all employees' diverse
motivating requirements. The purpose of this research is to see if there is a link between
company performance and employee motivation. Assuming the culture of an organisation
comprises elements such as favourable working environment, acknowledgment for good
work, job stability, and sustainability. In that situation, it is said to have a positive
environment, which leads to a dedicated and motivated staff, resulting in significant increases
in organisational productivity and performance. For the production and dissemination of
knowledge, corporate culture is critical. Managers should encourage it in order to increase
individual and group communication and produce new ideas, which will lead to new
knowledge.
Organizational culture is a set of beliefs, values, and standards, as well as symbols like
dramatised events and people, that define an organization's unique personality. It defines the
firm's collective attitudes, opinions, common experiences, procedures, and values, and serves
a variety of purposes in establishing relationships between employees and the organisation.
Motivation is both a process and a concept that is important in the workplace. As a result,
motivating employees is a huge challenge in today's businesses. A lot of study has been done
on work motivation and motivation as a performance enhancer (Cerasoli et al., 2014).People
may perform better at work if they have a clear understanding of the value and purpose of
their work, as well as a sense of ownership and freedom in carrying it out. This form of
motivation stems from one's ideals and interests; it's purposeful, engaging, amplifies energy,
and gives enough reasons to do work more efficiently (Deci et al., 2017). Leaders should be
aware of the possible variables in order to enhance staff motivation.
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This is vital since achieving company objectives requires a motivated staff. Job happiness and
the retention of high-performing employees both necessitate motivation. In this regard, it is
widely acknowledged that leaders can improve employee motivation by using motivationenhancing human resource techniques such as internal advancement opportunities,
recognition and reward, and performance management. Work engagement influenced the link
among intrinsic productivity and engagement, but psychological detachment attenuated the
link. In addition, psychological force reduced the indirect effect of intrinsic motivation on
employee involvement through imagination. Intrinsic motivation, defined as doing something
freely for the sake of doing it, and the inherent joy and satisfaction obtained from such
participation, have been identified as significant antecedents of employee engagement in
previous studies (Kordbacheh et al., 2014). Employee productivity, concentration, and
creativity have been linked to intrinsic motivation (Van Den Broeck et al., 2016). (Leung et
al., 2014). Situations that facilitate the satisfaction of a basic psychological need perpetuate it.
The self-determination theory is the most commonly used hypothesis in the intrinsic
motivation–employee engagement link (SDT). Psychological detachment allows employees to
briefly divert their attention away from their work, allowing them to be more creative without
being restricted by traditional associations. Employers can also use psychological force to
reduce resource loss at work, freeing up resources to offer employees the energy (vigour) to
engage. We propose that depersonalization moderates the link between intrinsic motivation
and work engagement via creativity, with the association being stronger when staying away is
high. Even yet, the relationship suffers when depersonalization is low. To boost performance
and productivity, the corporate group must establish an influential organisational culture (Lee
& Gaur, 2013).
REVIEW OF LITERATURE
Ruth Kanfer (2016) focuses on motivation in organizational behavior, reviewing the history of
motivation and advancements and prospects. What is the motivation during terms of selecting
and establishing a goal? Based on this question, the article selected the most influential papers
and summarised research progress to understand this question fully. It also referred to macrolevel trends in motivation research, along with the core ideas of work motivation, examined
key micro-regulatory various processes in goal decisions and goal pursuit, and looked forward
to concluding with a discussion. Motivation is usually represented in current viewpoints as
just a time-linked complex of cyclical and mutual emotional, behavioural, and cognitive
thoughts and behaviors organised around a person's goals. The goal network structure that
emerges is responsible for the observed consistency and variation in motivated action.
According to Ramona Todericiua (2013), employees are the critical link in a company;
motivated employees can help the firm run efficiently and have good relationships with one
another. Simultaneously, the biggest competitive advantages that its firm might have, given
that all other resources could be replicated. As a result, motivated employees make it simple
for a firm to succeed and keep up with the industry. Employees are subconsciously motivated
to make specific choices and decisions by organisational culture, which is a set of beliefs,
attitudes, and behavioural patterns (Ortega-Parra & Sastre-Castillo, 2013). Organizational
culture, according to Schneider et al. (2013), is defined as the standards that employees see as
their workplace. These standards have an impact on how employees operate and adjust in
order to attain company objectives. Corporate culture refers to how members of an
organisation interact with one another and with external stakeholders (Simoneaux & Stroud,
2014).
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Organizational culture, according to Yirdaw (2016), is the glue that holds inanimate capital
and organizational resources in an organisation together to create teamwork and excellent
performance. A suitable and consistent performance measuring approach must be adopted to
examine the impact of organisational culture on the performance of each unit and variety of
participants within the business group (Eukeria & Favourate, 2014). Profit, operational
earnings, or earnings per share are frequently used by effective corporate groupings to gauge
the success of corporate partners.
Demographic change between the corporate office and associate companies is critical to the
corporate group's functioning (Idris et al., 2015). According to Weber and Tarba (2012), in
the United States, 89 percent of newly acquired companies fail due to a lack of cultural
integration between corporate headquarters and member companies. According to Whalen
(2014), organisational culture transformation programmes in business groups have a failure
rate of more than 50%. Most studies concluded a great association between corporate culture
and strategy (Kohtamaki et al., 2016). However, some recent empirical evidence has
suggested no such link between firms culture and performance (Rashid & Shah, 2016). Rashid
and Shah (2016) found no evidence for the claim that there is a link between organizational
culture and performance. Furthermore, according to Leithy (2017), both work-related attitudes
and job behavior are linked to organizational performance, and also the structural equation
model appears to have erased the link between organizational culture and performance.
Employees' performance is highly influenced by the appropriate organization's rules on
remuneration, bonuses, annual increments, and other benefits (Bodla & Nawaz, 2010). The
efficiency of the leadership at the discretion of management, as well as the active response of
the personnel, can improve and sustain productivity/output (Rizwan el al., 2016). Leadership
is regarded to be inextricably tied to employee performance. Transformational leaders boost
employee productivity by using their powers of comprehension, appraisal, organisation, and
motivation (Iqbal et al.,2015). As according Harold and Holtz (2015), the type of leadership
style utilised ensures that followers complete tasks while refusing to make complex decisions
in situations going to require in-depth involvement or a significant amount of pressure, strict
adherence to the prescribed procedure, or an elevated conclusion.
According to Dall'Ora (2016), an organization's success and growth are directly linked to
employee job satisfaction. It has been determined that businesses that succeed in employee
satisfaction have a 50% lower total turnover rate. This has a bad consequence on an
organization's overall development and growth. Furthermore, Tahghighi et al. (2017) found
that happier workers are probably more likely to engage in positive behaviour. This aids in the
discovery of factors within the firm. Employee satisfaction suffers as a result. Furthermore,
client loyalty has a direct and indirect impact on job satisfaction. Customer happiness is
determined in part based on the services obtained by customers. Employee motivation in the
public sector is crucial, so according Asrar-ul-Haq and Kuchinke (2016), since the success of
governments and their administrations has a far greater impact on the community than the
performance of every other private sector enterprise. Beer, L, Stander, F., & Stander, M.
(2015) reveals us that Authentic leadership is linked to high level in employee confidence and
trust in the realm of public health. Authentic leadership is characterized as "being genuine to
one's being" through influencing others, motivating and supporting employees on all levels,
including intellectually, and giving each employee particular attention. Optimistic employees
are believed to be more engaged, despite the lack of clear evidence. Apple's corporate culture
was successfully driven by Steve Jobs' assumptions and personal conventions. Jobs built a
powerful and productive business culture as a result.

260

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

The founders' ambitions were realised thanks to Apple's business culture. Apple is a fantastic
example of how the leader's ethics and beliefs have a big impact on company culture,
according to Schein (2010).
METHODS AND DISCUSSIONS
Individual job performance, which has a substantial effect on the business's overall
performance, determines a company's success or failure. Every organisation has its own set of
procedures, which have grown into norms and practises over time, as well as a particular
environment and mood described as company culture. Organizational culture influences
performance, since it grows through time to deal with such developments and meet the
various demands of work satisfaction.Organizational culture is made up of unwritten rules,
practises, and beliefs that constitute the "spirit of the system" for judgement, structure, and
leadership. It is based on the company's shared history and traditions, as well as current
leadership beliefs. As a result, culture has an impact on the way we do business here, as well
as the organisational survival mechanisms that allow for integration and personal
development. Employees who work for a firm with a strong organisational culture believe it is
the right thing to do and that they'll be rewarded for it. If the leadership team lacks credibility
or discourages diversity, strong cultures can devolve into cults, cliques, hierarchies, and
insider clubs. Different features that constitute a corporation might be thought of as
organisational culture. Corporate culture, according to some contemporary definitions, is
dynamic and focused toward creativity, initiative, and entrepreneurship. Organizational
culture is a set of ideas and concepts, practises, traditions, procedures, and routines for
operating in a specific microculture.
Innovative Culture -Supportive Culture - Job Satisfaction
As a result of workplace environmental changes, employees are dissatisfied and emotionally
irritated with their working conditions. Employees who are under stress are often more likely
to leave their employers. Cognitive dissonance, or the disconnect between employees'
attitudes and the actual behaviours expected of them are at work, lowers job satisfaction and
productivity attrition. High job satisfaction is associated with increased productivity, which is
associated with increased pay. Employees that are pleased and at ease in their jobs are much
more likely to carry out their duties with sincerity and enthusiasm. One of your primary
objectives as an employer should be to hire people that are productive and capable of
performing at a high level. It is a important goal is to create a friendly, talented, and creative
team, so what can you do to get there? You must assist in creating an environment that is
conducive to employee satisfaction.
Work
Motivation
Leadership StyleSupportive,
Participative and
Directive

Organizational
CultureInnovative,Supportiv
e,Bureaucratic

Job
Satisfaction
Commitment
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Leadership Styles are given below. Leaders who set up procedures focused on maximising
people' potential, leveraging organisational resources, and offering advice motivate their staff.
They can, on the other side, make it very difficult to inspire trust, buy into the firm's goals,
establish alignment, and foster a collaborative environment.

Autocratic Leadership

Democratic Leadership

Laissez faire leadership
Job happiness is influenced by high salary, corporate policy, co-worker relationships, and
supervision. If these factors are missing, it is claimed that it will lead to employee
unhappiness. Motivational factors like recognition, accountability, and performance, on the
contrary leads to a greater level of satisfaction. Employee motivation is a critical aspect of
improving an organization's performance. Every company must adapt to survive in a very
competitive market during the globalization phase. Employees play a vital role in bringing the
firm’s objectives to life. As a result, every company strives to manage its human resource
department to keep its staff motivated in today's world. They have been putting some
management theories into practice in that environment. The level of motivating employees
can be used to evaluate a company's function or performance in the market. Motivation can
help you achieve your professional goals in each fiscal year with less effort.
SIGNIFICANCE
Innovative culture reflects the attitude of the employees and high productivity. All
organizations are thriving to acquire high-performing personnel to satisfy corporate objectives
and gain competitive advantages. On the other hand, individuals require a supportive
organizational culture to help them achieve their goals. As a result, an organisation is an
intentionally organised collection of individual, group, and organisational qualities that
interact. Personal performance is influenced by company culture, which influences
constructive interaction among people. Top achievers are more recognized and promoted than
poor achievers in most cases. As a result, elements like performance reviews, salary,
employee recognition, employee morale, learning and development, work satisfaction,
flexible time systems, organizational structure, and employee happiness all evaluate employee
performance. Individuals with a positive attitude will deliver high performance. Employee
performance is also triggered by creativity and innovation, which is aided by corporate
culture. Companies can improve their working environment by understanding the dynamics of
organisational culture.
IMPLICATION
A solid business culture is built on a winning approach, effective leadership, good employee
performance, and an ethical mindset. Business excellence and organisational culture do have
lot in common. Because quality is reflected in influential corporate culture, business
excellence necessitates influential organisational culture. The findings, which include a welldefined vision and mission, add to the body of knowledge on current business practise by
referring to strategies that managers may use to develop an effective organisational culture
and improve performance. Business executives develop short- and long-term goals based on
their company's mission and vision. Core corporate principles include employee-focused
leadership, outstanding interpersonal relationships, and consistent ethical decision-making. the firm's decision-making methods.
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CONCLUSION
Effective organisational culture qualities include motivated workforce, client satisfaction, and
corporate responsibility. One of the company's core values is customer satisfaction, as well as
bring development and empowerment, a balanced life and productivity, respect and trust, and
quality and perfection. These ideas are essential for influencing society and building a strong
organisational culture within a corporation. A successful and productive business engages in
social activities that help society by creating employment and enhancing the living standards
of the community's members.In this aspect, it is widely acknowledged that leaders can
improve employee motivation by using motivation-enhancing people management techniques
such as internal advancement opportunities, rewards and recognition, and performance
evaluation. Because employee job performance is one of the most important factors for a
company to compete in today's global market, the goal of this research is to explain and
empirically test the impact of four elements of training and development on employee:
organisational values, climate, leadership styles, and work procedures. Organizational
commitment refers to an employee's dedication to their employer (the organization).
Workplace characteristics like turnover, organisational commitment, and job success are all
predicted by organisational commitment. High staff turnover and desirability, as well as
leadership distribution, have all been linked to a worker's sense of work engagement. Job
satisfaction can be defined as a person's level of happiness, comfort, or contentment with their
employment. Cognitive (evaluative), affective (or emotional), and behavioural satisfaction are
the three types of job satisfaction. Outsourcing is the intentional utilisation of external
resources to accomplish network maintenance activities that would otherwise be performed by
internal workers. The use of outsourcing strategies was discovered to have a negative impact
on perceived quality of work characteristics. Even though there are financial rewards to
outsourcing, there are also social costs to consider. Not just the financial aspects of a
company's decision, and this should be addressed as significant factors in the outsource
debate.
Personal contributions towards the top and bottom lines are boosted when employees gain a
strong understanding of cost effectiveness and capital productivity. To achieve their primary
goal of wealth development and general growth, organisations, on the other hand, must
cultivate a high level of financial knowledge, education, and entrepreneurial culture. An
employee's efficiency is determined by factors other than their ability or qualifications. For
the enterprise to obtain the best results, an employee's ability to finish the work and desire to
complete the assignment must be balanced. This equilibrium could lead to an increase in
efficiency and productivity. Employee satisfaction is important for any company since it can
result in positive growth. Employees and managers alike must possess leadership and
motivational abilities. A good leader has a strong grasp of what motivates people. He must be
aware of his co-workers', peers', and superiors' basic expectations. Leadership is a strategy for
persuading people. The strength of a supervisor's relationship with an employee is the most
powerful factor in employee motivation. Employees are more likely to follow a similar
approach with their co-workers and love their jobs as a result of it cultivating a professional,
happy, and courteous attitude. The impact of occupational satisfaction on employee
performance has been studied extensively. The majority of them indicated that job happiness
has an impact on employees ’ performance as job satisfaction influences employee
motivation, and motivation influences productivity and, hence, effectiveness (Aziri, 2011).
Job happiness is one of the factors that influences task performance and conceptual
performance improvement, according to Kappagoda (2012). According to Indermun and
Bayat, job satisfaction and employee performance are closely related (2013).
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According to them, both psychological and physical rewards have a significant impact on job
satisfaction. They thought that rewarding and motivating employees to achieve job happiness
would have a substantial impact on employee effectiveness and efficiency, and so on overall
performance.
Employee motivation is crucial in human resource management. Employees are motivated for
a multitude of reasons, many of which help the company. Retaining high-performing
employees, increasing the organization's productivity or output, and improving teamwork and
employee morale are among the reasons. Employee morale is influenced by how they feel
regarding their working environment. Also, how happy they are now with their overall
performance as a company representative. Staff morale has a great impact on employee
turnover, productivity, and engagement. When employees are pleased, they are more
productive and satisfied. A cheerful attitude at work is essential since it encourages effective
thinking and effort. A cheerful person appears more approachable and creates strong working
relationships more quickly, both of which are critical in establishing cohesive teams. From
studying or analysing an organization's culture, we might derive a variety of conclusions.
Cultural resistance, organisation effectiveness, and communication and management styles
are only a few of the conclusions.
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EXTERNAL DEBTS AND TRADE BALANCE:
AN INTERNATIONAL EVIDENCE
Ly Dai Hung
VNU International School, Vietnam National University, Vietnam Institute of Economics
ORCID: 0000-0003-2693-7996
Abstract
Objective
The paper investigates the relationship between the external debts and the trade balance on a
data sample of 180 economies over 1990-2020. In particular, the trade surplus provides the
financial resource to repay the external debts. Thus, a greater trade surplus ensures a greater
ability to sustain a huger external debts.
Methodology
The research methodology is based on the qualitative analysis combined with the quantitative
analysis. The qualitative method summarizes the literature review about the relationship
between the external debts and the trade balance. Then, the quantitative method carries out the
graphical analysis between the external debts and the trade balance.
Findings
The qualitative analysis records that there exits mixed results on the external debts and trade
balance. And the quantitative analysis illustrates that the external debts are positively
correlated with the trade balance. Thus, the evidence confirms that a greater trade surplus can
sustain a huger external debts.
Implications
The empirical results uncover that the trade balance is crucial for a sustained quantity of
external debts. Thus, an appropriated policy for the external debts is to stimulate the trade
balance, such as with the international trade policy and associated exchange rate policy.
Keywords: External Debts; Trade Balance; Quantitative Analysis.
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OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS OF RESISTANCE ECONOMIC
DIPLOMACY OF IBRAHIM RAISI IN THE WEST OF ASIA, WITH MEMBERSHIP
IN THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION IN THE
INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY
Vorya Shabrandi
Knowledge of Master of International Relations University of Guilan University
ORCID: 0000-0002-6013-2115
Abstract
One of the effective and strategic policies to gain power in the scene of the global economy
and economic growth is the link between two parts of the economy and foreign policy of
economic diplomacy. Economic diplomacy is one of the modern mechanisms, effective
workers in the international arena and advance the goals of foreign policy and the interests of
actors. Economic diplomacy seeks to turn constraints into opportunities and resources in the
economy to real power and ultimately, an increase in the authority of a nation in international
relations. The growth of economic relations between different countries of the world is
influenced by the growth of transport facilities, one of the most important events That has
changed the economic attitude of governments. Increasing the amount of trade between
different continents, the launch of transnational companies and the production of common
industrial products between several countries is the main consequence of this attitude change.
Economic diplomacy is a collection of measures and methods of international decisionmaking processes that are related to the overseas economic activities, governmental and nongovernmental activities in the world in today's world of economic diplomacy, one of the funds
of modern diplomacy. And how can the Islamic Republic of Iran can use its capacities to
promote Iran's place in the world,
Over the past years, the full effort of European countries under the leadership of the United
States to make the Islamic Republic of Iran isolated with a variety of pressures and political
and political and security sanctions and challenge Iran's power, even Iran at an international
level into a secluded actor. But by joining the Islamic Republic of Iran at the Shanghai
Cooperation Organization, in the combination of this organization, the observer member at
first glance shows that all of these actions failed and in the second place opened a new panel
that can be used by the path of Iranian interactions. Transforms in the International Area.
The permanent membership of the Islamic Republic of Iran at the Shanghai Cooperation
Organization after a long time was the most important member of the country's foreign policy
and economic diplomacy in Ebrahim Raisi and after a comprehensive strategic partnership
agreement with China. Iran came to this organization after 15 years. Iran's permanent
membership in the Shanghai Cooperation Organization is a good opportunity for the growth
of economic interactions with the countries of the region and, in particular West Asia and the
heart of the Middle East. Shanghai Cooperation Organization is the Eurasian Organization.
But from the side of the other fundamental constraints of the Islamic Republic of Iran to enjoy
the economic opportunities of membership in this institution, and the confusion of the
interactions of international political economy.
This research is a descriptive analysis using library methods, document analysis. Accordingly,
the research question is whether the resistive economic diplomacy has an effect on the process
of foreign policy and channeling proportional to domestic and foreign conditions and
understanding global developments and domestic conditions.
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This research is in response to the Shanghai cooperation organization from strategic and
economic perspective How is the analysis? What are the opportunities and limitations of the
resistance economic diplomacy of Ebrahim Raisi government? What spectrum can be
imagined in terms of resistive economic diplomacy? Accordingly, drawing a successful and
effective resistive economic diplomacy in determining the priorities of national development
and development of the right and reasonable understanding of the structure of the global
economy on the other. In the vision document 1404 and growth and development programs,
as well as the forms of the Supreme Leadership, all imply their proper understanding of the
country's economic necessities. The organization accepts the existing order of international
political economy, the importance of this trend is that in the short term cannot essentially be
economic expectations of the organization. As long as Iran is not a permanent member of this
organization, it cannot use its economic opportunities on its economic diplomacy. Therefore,
the impact of membership in this institution on Iranian economic diplomacy and possible
opening should be discussed in the medium term and duration.
Keywords: Shanghai Cooperation Organization, Opportunities and Limitations. Resistive
economic diplomacy, the government of Ibrahim Raisi, International Political Economy
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EXAMINING THE TECHNICAL AND NON TECHNICAL FACTORS BETWEEN
THE SAAS ADOPTERS AND THE NON-SAAS ADOPTERS FOR THE TURKISH
SERVICE SECTOR DRIVING IN TURKISH NATIONAL MARKET
Lect. Dr. Can SAYGINER
Management Information Systems Department, Yaşar University
ORCID: 0000-0002-1680-392X
ABSTRACT
With the Web 3.0 internet advancement, software as a Service (SaaS) has caused a renting
software paradigm for businesses in the information age. Especially in the COVID-19
pandemic, the consulting way has transformed into IT tools to reach a customer fast for the
service sector. However, there are also hinders and drawbacks to adopting SaaS due to the
security issues that the data is visible for SaaS providers and renting costs. The study aims to
explore the adopters’ and the non- adopters’ driving national market insights for
understanding their technical and not technical intention to adopt SaaS. The quantitative
research design was presented by applying the independent t-test analysis via SPSS 26.0. The
survey was delivered to 87 service businesses, asking fourteen questions in Turkey. The
results showed that perceived security issues, compatibility and top-level management support
were distinct for SaaS service businesses adopters driving in the national sector and non- SaaS
service businesses adopters driving in the national sector. The study fills the gap of SaaS
adoption literature for businesses driving in national markets and provides customers’
perceived information about how SaaS providers should build software according to the SaaS
adopters’ local market needs.
Keywords: Software as a Service adoption, Service Sector driving in the national market,
Independent t-test analysis
INTRODUCTION
There is no doubt that Software as a Service (SaaS) is emerged as a new software trend
without downloading, maintaining the systems to reduce IT costs and develop quality fo
system (QoS). Especially with the Web 3.0 environment, software on-demand accessibility
has become easy just with the internet anytime at anywhere Mangula et al. (2015). Cloud
providers have also built the SaaS architecture by building a multitenancy network to run on
the same cloud with a common infrastructure (Chai, 2021). However, these have brought the
issues of SaaS adoption such as integrity of software by Lechesa et al. (2012), requiring a
well-equipped IT department by Garrison et al. (2015), security by Pathan et al. (2017), and
strict cloud provider policies by Wulf et al. (2021). Even there are drawbacks of SaaS
adoption, this phenomenon is inevitable not to be changed because Cisco (2020) notified that
there is sharp growth in the number of data traffic from 12.9 GB in 2016 to 25.5 GB in 2021
per month. Thus, businesses need to specify their budget and tailor their businesses' needs to
benefit from cloud computing offerings by comparing the offers of SaaS providers’ contracts.
SaaS was described as a delivered software service over the internet (Hidayanto et al., 2011).
There were plenty of studies about SaaS adoption for assessing service sector needs in terms
of education, retailer, tourism, and banking. Benlian et al. (2009) proposed the service quality
of SaaS adoption for online German retailers. Troshani et al. (2013) explored the perceived
risks of SaaS adoption in Australian higher education. Venkatachalam et al. (2014) developed
a decision-making model approach to adopt SaaS for Australian small and medium retailers.
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Benlian et al. (2009) proposed the service quality of SaaS adoption for online German
retailers. Alam et al. (2018) investigated the ease of use and the perceived usefulness of
cloud-based mobile banking adoption in Malaysian banks. Kruja et al. (2019) developed a
SaaS adoption decision-making model for small and medium hotels in Albania. Lestari et al.
(2021) created an e-commerce SaaS adoption model for Indonesian small e-retailers. Hail
(2021) proposed a model to understand students’ behavioral intention to adopt SaaS in Saudi
universities. Thus, there are plenty of studies regarding SaaS adoption in the service sector,
but there are no studies regardless of the service sector in terms of additional diverse sectors
such as law and accountant firms in Turkey.
The service sector in Turkey is by 54.64% of the whole economy (The World Bank, 2020).
The service sector has especially the biggest share in Gross Domestic Product (GDP)
(Yıldırım, 2019). Thus, this large market has opportunities for SaaS providers to build
effective software for the service sector. The study contributes to comparing and contrasting
non-SaaS adopters and SaaS adopters over non-technical and technical attributes to
understand the software specifications requirements for the businesses in the service sector.
METHODOLOGY
It was a quantitative research design approach to understand the behavioral intention of
businesses in the service sector. Data was collected from the mid-year of 2021 to the end of
2021 by Google Forms. Independent t-test analysis was applied to compare and contrast the
technical and non-technical factors between non-SaaS adopters and SaaS adopters over
service sectors by SPSS 26.0. Fourteen question items were asked through 48 SaaS adopters
and 39 non-SaaS adopters. The business category, sector types, and SaaS products were listed
as shown in Table 1.
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Business Profile (N=87)
1. The Category of
Businesses
2. Sectors

3.SaaS Products

Table 1. Business Profile
Variables

Frequencies

Percentages

Non- SaaS adopter

39

44.9%

SaaS Adopter
Education
Retail
Banks
Law
Accountant
Hotels
Real Estates
Cloud based ERP Solutions
Cloud-based Hotel Reservation
Systems
Cloud-based Virtual Learning
Environment
National Judiciary Informatics
System
Online Banking
Cloud Storages
Mail Services
Cloud-based Video Conferencing
Services

48
7
12
2
22
20
13
11
6

55.1%
8.0%
13.9%
2.3%
25.3%
22.9%
14.9%
12.7%
6.3%

8

8.4%

7

7.4%

22

22.9%

2
10
27

2.1%
10.5%
28.2%

14

29.2%

Here are the technical and non-technical constructs, which were placed below from H0a to
H1i.
H0a: There is no difference in perceived security issues between Non-SaaS adopters and
SaaS adopters for Service Sector driving in the national market.
And the alternative hypothesis is:
H1a: There is a difference in perceived security issues between Non-SaaS adopters and SaaS
adopters for Service Sector driving in the national market.
H0b: There is no difference in compatibility between Non-SaaS adopters and SaaS adopters
for Service Sector driving in the national market.
And the alternative hypothesis is:
H1b: There is a difference in compatibility between Non-SaaS adopters and SaaS adopters for
Service Sector driving in the national market.
H0c: There is no difference in top-level management support between Non-SaaS adopters and
SaaS adopters for Service Sector driving in the national market.
And the alternative hypothesis is:
H1c: There is a difference in top-level management support between Non-SaaS adopters and
SaaS adopters for Service Sector driving in the national market.
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RESULTS
The Skewness (SK) and the Kurtosis (RKU) values of the perceived security issues, and toplevel management support for non-adopters and adopters were satisfied which should be
between -1 and 1 Hair et al. (2013). The Kurtosis (RKU) values of the compatibility were also
satisfied between -2 and 2 declared by George and Mallery (2010), which was the value of
1.65. Thus, the normal distribution was set, and here were the independent t-test results as
illustrated below in Table 2 and Table 3 for technical and non-technical factors.
For technical factors Perceived security issues were found that there is a significant difference
between Non-SaaS adopters for Service Sector driving in the national market (M = 3.48, SD =
0.95) and SaaS adopters for Service Sector driving in the national market (M = 2.77, SD =
0.98) with t (85) = 3.220, p = 0.002 (H1a Supported). Compatibility was found that there is a
significant difference between Non-SaaS adopters for Service Sector driving in the national
market (M = 3.10, SD = 0.66) and SaaS adopters for Service Sector driving in the national
market (M = 4.00, SD = 0.80) with t (85) = -5.589, p = 0.000 (H1b Supported For nontechnical factors, Top-level management support was found that there is a significant
difference between Non-SaaS adopters for Service Sector driving in the national market (M =
3.13, SD = 0.87) and SaaS adopters for Service Sector driving in the national market (M =
4.12, SD = 0.95) with t (85) = -5.617 , p = 0.002 (H1c Supported).
Table 2. Mean, Standard Deviation, Skewness, and Kurtosis values of Non-SaaS adopters
and SaaS adopters for Service Sector driving in the national market
SaaS adopters for Service
Non-SaaS adopters for
Sector driving in national
(N=87)
Service Sector driving in
national market (N=39)
market (N=48)
M
SD SK RKU
M
SD
SK RKU
Perceived Security
3.48 0.95
0.36
2.77
0.98 0.12 -0.58
Issues(Items 4-7)
0.54
Compatibility (Items 8-11) 3.10 0.66
1.65
4.00
0.80 -0.53 -0.08
0.70
Top-level Management
3.13 0.87 0.36 0.11
4.12
0.95 -0.61 -0.18
Support (Item 12-14)
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Table 3. Levene's Test for Equality of Variances and t-test for Equality values of Technical
and Non-Technical factors for non-SaaS adopters and SaaS adopters in Service Sector
driving in the national market
Levene's Test
for Equality of
t-test for Equality
Variances
Mean
F
Sig.
t
df
Sig. (2-tailed)
Difference
Technical
0.630 0.430
3.220
85
.002
.711
Perceived
Security Issues
3.263 84.427
.002
1.716 0.194 -5.589
85
.000
-.897
Compatibility
-5.695 84.934
.000
Top-level
0.243 0.623 -5.617
85
.000
-.984
Non-Technical
Management
-5.536 75.838
.000
Support
DISCUSSION
Non-SaaS adopters and SaaS adopters in national markets had different attitudes over top
management support, compatibility, and perceived security issues. It is shown in Table 1 that
the SaaS adoption in service sector driving in national sector is at low level with 55.1% in
Turkey
The top-level management support for SaaS adopters’ businesses in the service sector driving
in the national market was much more aware of cloud computing’s advantages than non-SaaS
adopters’ businesses in the service sector driving in the national market with the mean
difference of -0.984. Benlian et al. (2014) stated that the subjective norm of top managers has
a key effect on the attitudes toward SaaS adoption. They especially play a key role in the
success of SaaS implementation Kruja et al. (2019). The awareness of SaaS adoption benefits
is low in Turkey (Kaya, 2018). Fiber connections in the country also affected the poor
decisions over SaaS adoptions availability (Sener et al., 2016).
The compatibility for SaaS adopters’ businesses in the service sector driving in the national
market was more likely to be considered than non-SaaS adopters’ businesses in the service
sector driving in the national market with the mean difference of -0.897. Alam et al. (2018)
clarified that the corporate’s value, norms, and traditions from the end user’s perspective has
an important role in SaaS adoption to build trust and transparency. Kruja et al. (2019) also
underlined that firm size has been affected to adopt SaaS for the businesses needs. Economic
instability was found that affect SaaS adoption negatively Lestari et al. (2021). A wellequipped IT department should be formed or a service level agreement contract should be
made with SaaS providers for the option of an exit strategy to change software if necessary.
The perceived security issues for non-SaaS adopters’ businesses in the service sector driving
in the national market were more likely to be considered than non-SaaS adopters’ businesses
in the service sector driving in the national market with the mean difference of 0.711. The
perceived risk was addressed by Troshani et al. (2013). The uncertainty would emerge
because migrating from traditional software to SaaS would be complex as a result data loss
can occur. Venkatachalam et al. (2014) also point out that third-party cloud providers will be
leaked the data so intruders can hack the system that the data would be unleashed. Shared
policies should be applied by specifying application controls to the IT assets for the
businesses Hail (2021).
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CONCLUSION
It is clarified that the businesses in the service sector driving in national markets, which
adopted SaaS, are more likely to adopt SaaS because they have better top-level management
support, compatibility, and less perceived security issues. It is also concluded that businesses
in education, retail, banks, law, accountant, hotels, and real estate are at the beginning phase
of SaaS because of the skeptical thoughts over cloud computing from top managers’
perspective, the technology capability of the end-users, and the trust of SaaS providers. The
government should enhance the IT infrastructures for fiber connection to attract cloud
providers with entering the Turkish market. SaaS providers should build software trials for
service businesses and give them a chance to continue their old system just to feel trustworthy
just in case of system failures under the agreement of service level agreement contract.
There are three limitations for further study. The study will be made specifically on the
sectors such as education, retail, banks, law, accountant, hotels, and real estate. It will also be
categorized into separate products such as ERP, e-commerce, CRM, and social media. It will
additionally be extended according to the firm size, private, public, or startup companies.
Finally, the technical and non-technical factors such as competitive pressure and regulatory
support in terms of environmental constructs will be enhanced.
REFERENCES
Alam, S. S., Omar, N. A., Ariffin, A. M., & Hashim, N. M. H. N. (2018). Integrating
TPB, TAM and DOI theories: An empirical evidence for the adoption of mobile banking
among customers in klang valley, Malaysia. International Journal of Business and
Management Science, 8(2), 385-403.
Benlian, A., Hess, T., & Buxmann, P. (2009). Drivers of SaaS-adoption–an empirical
study of different application types. Business & Information Systems Engineering, 1(5), 357369. https://doi.org/10.1007/s12599-009-0068-x
Chai,
W.
(2021).
Software
as
a
Service
(SaaS),
https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/Software-as-a-Service, 03.02.2022
Cisco (2020). Cisco Annual Internet Report (2018–2023) White Paper.
https://www.techsciresearch.com/report/software-as-a-service-saas-market/5020.html,
03.02.2022
Garrison, G., Wakefield, R. L., & Kim, S. (2015). The effects of IT capabilities and
delivery model on cloud computing success and firm performance for cloud supported
processes and operations. International Journal of Information Management, 35(4), 377–393.
https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.03.001
George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide
and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson
Hail, G. A. M., Alanzi, A. R. A., Yusof, S. A. M., & Alruwaili, M. M. (2021).
Software as a Service (SaaS) Cloud Computing: An Empirical Investigation on University
Students’ Perception. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and
Management, 16, 213-253. https://doi.org/10.28945/4740
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013).
Multivariate Data Analysis: Pearson New International Edition. Pearson Education Limited.
ISBN: 9781292021904.
Hidayanto, A.N., Karnida Y. Y. and Moerita, G.. (2012). Analysis of Software as a
Service (SaaS) For Software Service Offering Alternative: A Case Study of E-Office OnDemand Service of PT Telkom Indonesia, International Journal of Innovation and Learning,
12(3), 294-318

275

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Kaya, A. (2018). Penetration of Cloud Computing Services to Small and Medium
Businesses: Cylanpinar District E-Commerce Applications. The Journal of International
Scientific Researches, 3(2), 96-106. https://doi.org/10.23834/isrjournal.393108
Kruja, A. D., Hysa, X., Duman, T., & Tafaj, A. (2019). Adoption of software as a
service (Saas) in small and médium-sized hotels in Tirana. Enlightening Tourism. A
Pathmaking Journal, 9(2), 137-167. https://doi.org/10.33776/et.v9i2.3625
Lechsa, M., Seymour, L., & Schuler, J. (2012). ERP Software as Service (SaaS):
Factors affecting adoption in South Africa”, In: Møller C., Chaudhry S. (eds) Reconceptualizing Enterprise Information Systems. Lecture Notes in Business Information
Processing, 105: 152-167. https://doi.org/10.1007/978-3-642-28827-2_11
Lestari, D., Saida Zainurossalamia, Z. A., Maria, S., Wardhani, W., & Yudaruddin, R.
(2021). The impact of COVID-19 pandemic on performance of small enterprises that are ecommerce adopters and non-adopters. Problems and Perspectives in Management, 19 (3),
467-477. https://doi.org/10.21511/ppm
Mangula, I. S., Van De Weerd, I., and Brinkkemper, S. (2014). The Adoption of
Software-as-Service: An Indonesian Case Study, Pacific Asia Conference on Information
Systems PACIS, 385.
Pathan, Z. H., Jianqiu, Z., Akram, U., Latif, Z., Khan, M. K., & Tunio, M. Z. (2017).
Essential factors in cloud-computing adoption by SMEs, Human Systems Management, 36(4),
261–275,https://doi.org/10.3233/HSM-17133
Sener, U., Gokalp, E., & Eren, P. E. (2016). Cloud-based enterprise information
systems: Determinants of adoption in the context of organizations. 22nd International
Conference on Information and Software Technologies, Litvania, 639, 53-66.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-46254-7_5
The
World
Bank
(2020).
Turkey:
Share
of
services.
https://www.theglobaleconomy.com/Turkey/Share_of_services/, 03.02.2022
Troshani, I., Rampersad, G., & Wickramasinghe, N. (2013). Managing SaaS risk in
higher education organisations: A case study. International Journal of E-Business Research,
9(2), 8-23. https://doi.org/10.4018/jebr.2013040102
Venkatachalam, V., Fielt, E., Rosemann, M., & Mathews, S. (2014). Small and
Medium Enterprises using Software as a Service: Exploring the different roles of
intermediaries. Australasian
Journal
of
Information
Systems, 18(3),
371-389.
https://doi.org/10.3127/ajis.v18i3.1101
Wulf, F., Lindner, T., Westner, M., & Strahringer, S. (2021). IaaS, PaaS, or SaaS? The
why of cloud computing delivery model selection–vignettes on the post-adoption of cloud
computing, In Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences,
6285-6294. https://doi.org/10.24251/HICSS.2021.758
Yıldırım, C. (2019). The Development of Service Sector in Turkey After 2001
Crisis. Bolu Abant İzzet Baysal University Journal of Graduate School of Social
Sciences19(2), 347-387. https://doi.org/10.11616/basbed.v19i47045.552648

276

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

SYSTEMATIC REVIEWS ON GLOBAL CLIMATE CHANGE IMPACTS,
ENVIRONMENTAL RISKS & 2030 SUSTAINABLE AGENDA
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Abstract
SDG-13 is on climate action. This is one of the major global issues and aspect that demands
action in order to keep the ecological sphere healthy. Therefore, achievement of the SDGs
necessitates an ambitious climate agreement. The major important decisions that were taken
both at UNFCCC COP20 in Lima and COP21 in Paris will really leave remarkable footprint
on Sustainable global development by 2030 the target deadline. A high-ambition agreement
that aims to limit global warming to 2°C by 2100 is key and needs to be embraced and
worked upon in order to be able to achieve the best over via SDGs globally. The climate
agreement is unlikely to impact global warming or the frequency and severity of weatherrelated disasters in the period up to 2030; it will, however, play a significant role thereafter.
With positive steps on SDG-13, a high-ambition climate agreement can provide a clear policy
framework and the legal basis for action on climate change, incentivise international
cooperation, and mobilize additional finance and resources for mitigation and adaptation
activities that support climate compatible development. Therefore, this works is dedicated to
systematic reviews on global climate change to assess its impacts on human and
environments. Moreover, the environmental risks & 2030 Sustainable Agenda were equally
assessed with recommended solutions. Ambitious SDGs will promote national policies that
will underpin the delivery of decarbonization pathways to achieve a high-ambition climate
agreement
Keywords: Mitigation, Climate change, Sustainable goals, Environment, Risks and Impacts
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THE NEXUS OF CIRCULAR ECONOMY AND GREEN ECONOMY APPROACH
TOWARD ACHIEVING SUSTAINABILITY
Gideon Oluwaseun Olayioye
Nigeria Immigration Services (NIS)
Promise Goodness Adeleye
Department of Agriculture, University of Ilorin
Oludare O. Osiboye
School of Sciences, Tai Solarin College of Education
Aderemi Timothy Adeleye
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Abstract
Sustainable development requires strategic keys to accomplish its targets. Such pathways are
circular economy (CE) and green innovation strategies. The experts have recently reported
that both circular economy and green economy strategies are practicable systematic options
towards achieving sustainable development. Incorporation of green innovation and circular
economy are being proposed to tackle urgent problems of environmental degradation and
resource scarcity with responsible production and consumption as further stated in SDG-12.
As claimed by the United States Environmental Protection Agency (EPA), sustainable
manufacturing describes the “environmentally-sound processes” that a business chooses to
operate and function. Such processes include using non-polluting products, conserving the
energy produced by natural resources, and following safe production protocols for employees
and consumers. By following the specific targets and sustainable development goals set by the
UN, sustainable production can be obtained and carried out through all levels of business. In
view of this Circular economy and green innovation employ 3R principles approach (3Rmeans R1-reduce, R2-reuse and R3-recycle materials). The principles account for a circular
system where all materials are recycled, all energy is derived from renewables; activities
support and rebuild the ecosystem and support human health and a healthy society and
resources are used to generate value. This study provides understanding and principles of
circular economy and green economy toward achieving sustainability.
Keywords: Circular economy, Green economy, sustainability, Environment, Pollution
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AWARENESS ON GREEN ECONOMY AND ATTITUDE TOWARDS GREEN JOBS
AS PREDICTORS OF GREEN SKILLS OF FEMALE STUDENTS
Assist. Prof. Dr. Tara S. Nair
Postgraduate Department of Education, N.S.S. Training College
Abstract
The concept of green economy has recently emerged as a key concept in the global
developmental agenda for sustainable growth and development. The rapid economic growth
in India has created vast array of new green jobs with opportunities to reduce dependence on
non-renewable resources and promote long-term sustainable inclusive development
initiatives. Studies show that new generation are aware of sustainable market products and the
recent COVID pandemic has increased people’s awareness on environment and green
consumerism. The World Economic Forum reports that India’s transition to a green economy
could create over 50 million jobs that would contribute to more than $1 trillion in economic
impact by 2030. In this context the transition in a green development paradigm and of green
growth in the minds of youth seems extremely important. The knowledge of Green jobs and
careers enables youth to aspire rewarding and exciting opportunities in their life and practice
monitoring and managing resources. This study aims to explore the awareness on green
economy and attitude towards green jobs as predictors of green skills of female students. The
data was gathered using survey method from a sample of 400 female students studying in Arts
and Science colleges under the University of Kerala. It is revealed that students are having
moderate awareness on the variables undertaken that would tend to predict their green skills.
It is hoped that the findings of the present study would help teachers and administrators to
mobilize options for promoting an inclusive green economy in educational institutions that
can bring about sustainable economic growth and social development of learners through
fostering green skills for green sector jobs. It would surely direct ways to empower girl
students in entering safe and better jobs guaranteeing dignity while safeguarding the
environment.
Keywords: green economy, green consumerism, green jobs, sustainable economic growth,
green skills
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HUMAN CAPITAL AND KEY PERSON PERFORMANCE IN COMPANIES:
HIGHLY IMPORTANT BUT HARD TO MEASURE
Josef Schöpfel
Alexandru Ioan Cuza University, Faculty of Economics and Business Administration
Abstract
This study examines the possibilities of detecting the value of human capital or even the value
of a key person´s performance by analyzing general data of a company like balance sheets or
market values at stock exchange. Although the role of intangible goods like know-how or
certain competencies of key persons are known as highly important for a company´s
competitiveness, recognising and valuating those assets is a difficult task. Due to this, the
study of 10 companies taken from the stock index in Germany (DAX) aims to shed light on
this issue. By analysing several key figures of those enterprises during the years from 2017 to
2020, this study clarifies if it is possible to reach an overview about the value and importance
of human capital for a company out of a “quick-view”. Based on the assumption that all such
assets are contained in the goodwill of an enterprise, there has been analysed if the amount of
(personal) goodwill in a company is in any statistical connection with the number of
employees, time or profit per employee. The analysis of the goodwill´s position in relation to
the named factors should point out if there exist any correlations. The results of the study
show that the goodwill of companies is independent from time – meaning goodwill is not
“automatically” increasing because of the developments of new economy. Furthermore, the
results show that goodwill (and therein the human capital) is not in a noteable correlation with
the number of employees of a company. In addition, the results show that the number of
employees is not in a noteable correlation with the profit per employee. In summary it can be
stated that having more employees does not necessarily mean to have more key persons or
more profit in a company. Therefore, because of the absence of a mathematical connections
between the key figures it is (or remains) not possible to reach an adequate indicator for
estimating the value of human capital or key person performance through an only cursory
analysis.
Keywords: business valuation, key person, human capital

280

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

CONSTRUCTING TRADITIONAL MUSICAL INSTRUMENTS IS A HUGE
CHALLENGE. HOW DO TRADITIONAL BAPEDI MUSIC PRACTITIONERS
MAKE IT WORK?
Prof. Dr. Morakeng Edward Kenneth Lebaka
University of Zululand – KwaDlangezwa Campus; Faculty of Arts, Department of Creative
Arts
ORCID: 0000-0002-4652-9490
Abstract
Bapedi culture is known for the use of its abundant types of musical instruments that are
played on different occasions. Among traditional Bapedi people, music making is closely
related with and recognized as a social activity that fosters and reinforces communal unity.
Besides song and dances, musical instruments certainly play a vital role in many events as
well. In this article, therefore, special attention has been given to aerophones and
membranophones. The research traces the effects of indigenous Bapedi music on the
construction of traditional musical instruments and the philosophical teachings and values.
Ethnographic investigation is adopted for this study to outline the way in which traditional
Bapedi music practitioners construct their musical instruments. Observations, interviews,
video filming and photography were used to collect data. Available sources or reports on the
construction of traditional musical instruments in African context were also consulted from
published scientific journals, books and theses. The analysis concludes by showing the
significance of music, culture and identity in the Bapedi society. Based on the findings of this
study, there appears to be an increasing interest within the Bapedi cultural context on how to
construct traditional musical instruments and tune them to fixed scales.
Keywords: Traditional musical instruments, Bapedi music, culture, Bapedi society, Bapedi
cultural context, Ethnographic
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M.P.VAGIF'İN YARATICILIĞININ SANATSAL ÖZELLİKLERİ
Ayətxan Ziyad Isgəndərov
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ORCID: 0000-0002-0034-6736
ÖZET
Öncelikle Molla Panah Vagif kimdir?” sorusuna cevap aramak yerine düşer.
Zamanının büyük şairi, düşünürü ve devlet adamı olan Molla Panah Vagif eserleri hatıralarla
restore edilerek bugünümüze getirilen bir sanatçı.
Dilbilimci, filoloji doktoru-profesör Buludkhan Khalilov'a göre, "... onun yaratıcılığını seven
insanlar, halk bir bütün olarak Molla Panah Vagif'in eserlerini anılarda yaşatmış, şarkıcılar
toplantılarda sözlerini seslendirmiş, yazabilenler gazellerini, edatlarını, şiirlerini yazdılar ve
yaşatdılar"; “a) Molla Panah Vagif şairdir. Betimleyici gerçekçiliğin kurucusu olarak
gazellikten uzaklaşıp edebiyatı yeni bir yöne çevirmiş; b) "...lüteraturda G.Zakir'in önünde
olduğu için edebiyatta yeni bir yol açmıştır"; "...lirik şiiri gerçekçi gelişim yoluna koydutur;
"... yaşayan yerel dille bağlantılı bir sanatçı olarak şiir dilinin inceliklerini yansıtmış, edebî
dilin yerelin imkânları dahilinde gelişmesine hizmet etmiştir"; "M.P.Vagif'in dili şiir diliydi,
ama eskimiş kelimelerden, ifadelerden ve deyimlerden uzaktı"; “... dilimizi sadeleştirmeyi ve
ulu ulusallaşmeyi tercih ediyordu” [Khalilov Buludkhan. “Molla Panah Vagif'in kendisi ve
tarihin sözü” makalesi. Cumhuriyet bilimsel-pratik konferansının materyalleri "Tanımlayıcı
gerçekçiliğin kurucusu olarak Molla Panah Vagif", Bakü-2017, 240 sayfa. s.5, 7; 8, 9];
Nazila Abdullazade'ye göre, "Vagif, folklor unsurlarının nüfuz etmesi, yabancı kelimeler ve
kompozisyonlar açısından klasik şiirimize uygun eşdeğerler getirdi" [Azerbaycan edebiyat
tarihi, cilt III. Bakü-"Bilim"-2009, 736 sayfa. s.659] istisnai değerlere sahip bir sanatçıdır”
[Abdullazade Nazila. Mekale “Molla Panah Vagif'in edatlarında yerelin sözcüksel ve
fonomorfolojik özellikleri”. Cumhuriyet bilimsel-pratik konferansının materyalleri,
"Tanımlayıcı gerçekçiliğin kurucusu olarak Molla Panah Vagif", Bakü-2017, 240 sayfa. s.19];
- “Sanatçının kullandığı türler özellikle şunlardır: edat, gazel, muhamma, müstezed ve
muassar. Bu türlerden edatlar ve tajniler halk edebiyatının şiirsel imgeleri, geri kalanı ise
klasik şiir imgeleridir", “ ...Vagif'in söz varlığına edebiyat tarihimizde ayrı bir aşama statüsü
kazandıran ve onu bir edebiyat ekolü haline getiren her şeyden önce onun yaptığı edatlardır",
"... edatların sanatsal yönü, fikri, içeriği, anlatım yöntemi, dili ve üslubu Vagif edebiyat
ekolünün çekirdeğini oluşturur" [Babayev Yakub. Makale “Molla Panah Vagif'in şarkı
sözlerinde ulusal ve xelqilik elementleri”. “Cumhuriyet bilimsel-pratik konferansının
materyalleri "Tanımlayıcı gerçekçiliğin kurucusu olarak Molla Panah Vagif", Bakü-2017, 240
sayfa. s.33, 34]; "...hizmetleri sayesinde folklor üslubu klasik üslubun itibarını sarstı ve lider
konuma geldi. Bundan sonra edebi ve sanatsal düşüncenin bakış açısı folklorun tarzını kural
olarak belirlemeye başlamıştır [Jafarov Nizami. Dilin gücü. "Edebiyat ve sanat" gazetesi, 26
haziran 1987]; "Ulusallık, xelqilik, gerçekçilik ve sadelik sanatçının yapıtlarının en önemli
özellikleridir.
Aynı zamanda, onu öncekilerden ayıran, ona bir edebiyat okulu yaratma şansı ve fırsatı veren
temel kalite göstergeleridir”. “... şair, klasik şiirin geleneksel türlerini de yeni bir türle (edat
türüyle) değiştirdi, hem anlatım tarzını, hem anlatım yöntemini yeniledi, hem sanatsal
yöntemi değiştirdi, ama aynı zamanda özü soyutlamadan kurtardı, onun için yeni, gerçek
içerik verdi" [Babayev Yakub. Makale “Molla Panah Vagif'in şarkı sözlerinde milli ve
xelqilik elementleri”. “Cumhuriyet bilimsel-pratik konferansının materyalleri "Tanımlayıcı
gerçekçiliğin kurucusu olarak Molla Panah Vagif". Bakü-2017, 240 sayfa. s.34];
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"Vagif'in şiiri asrın çelişkilerini, sevinçlerini ve acılarını daha canlı ifade ettiği için
Azerbaycan ulusal edebiyatının bu dönemine Vagif asrı denilebilir" [Babayeva Malahat.
Makale "Vagif'in eserlerinde folklor motifleri". Cumhuriyet bilimsel-pratik konferansının
materyalleri. "Tanımlayıcı gerçekçiliğin kurucusu olarak Molla Panah Vagif", Bakü-2017,
240 sayfa. s.39].
Anahtar kelimeler: âşık edebiyatı, halk edebiyatı, klasik şiir, gerçekçilik, şiirsel örnek.
ARTISTIC FEATURES OF M.P.VAGIF'S CREATIVITY
ABSTRACT
First of all, who is Mullah Panah Vagif? ” instead of looking for an answer to the question.
Mullah Panah Vagif, the great poet, thinker and statesman of his time, is an artist brought to
the present day by restoring his works with memories.
According to the linguist, Doctor of Philology, Professor Buludkhan Khalilov, "... people who
loved his creativity, as a whole, kept the works of Mullah Panah Vagif alive in their
memories, the singers sang their words at meetings, and those who could write wrote their
gazelles, edats, and poems"; “A) Mullah Panah Vagif is a poet. As the founder of descriptive
reality, he moved away from gazelles and turned literature into a new direction; b) "... he
opened a new way in literature because he was in front of G.Zakir in Lutheranism"; "... puts
lyrical poetry on the path of real development;" ... as an artist connected with the local
language, he reflected the subtleties of the language of poetry, served the development of the
literary language within the possibilities of the land "; far from expressions and idioms ";" ...
preferred to simplify our language and great nationalization "[Khalilov Buludkhan." Mullah
Panah Vagif's own word and the word of history "article. , Baku-2017, 240 pages. p.5, 7; 8,
9];
According to Nazila Abdullazade, "Vagif, the penetration of folklore elements, in terms of
foreign words and compositions, brought equivalents to our classical poetry" [History of
Azerbaijani Literature, Volume III. Baku- "Knowledge" -2009, 736 pages. p.659] is an artist
with exceptional values ”[Abdullazade Nazila. The article "Verbal and phonomorphological
features of the land in the editions of Molla Panah Vagif". Proceedings of the Republican
Scientific-Practical Conference, "Molla Panah Vagif as the Founder of Identical Reality",
Baku-2017, 240 pages. p.19];
- “The types used by the artist are mainly: edat, gazelle, muhamma, mustezed and musar. Of
these types, edats and tajni are poetic images of folk literature, and the rest are classical poetic
images "," ... ... the artistic direction, ideas, content, narrative method, language and style of
the edats form the core of the Vagif literary school "[Babayev Yakub. Article "National and
folk elements in the lyrics of Mullah Panah Vagif". "Materials of the Republican scientificpractical conference" Molla Panah Vagif as the founder of the descriptive reality ", Baku2017, 240 pages. p.33, 34]; "... thanks to his services, the folklore style undermined the
credibility of the classical style and became a leader. After that, the perspective of literary and
artistic thought began to define the style of folklore as a rule [Jafarov Nizami. The power of
language." Literature and Art "newspaper, 1987; "Nationalism, nationalism, realism and
simplicity are the most important features of the artist's work. At the same time, it is the key
quality indicators that separate it from its predecessors and give it a chance and opportunity to
create a literary school. ” "... the poet also changed the traditional types of classical poetry
with a new type (edat type), renewed both the style of narration and the method of narration,
and changed the artistic method, but at the same time he saved it without cooling it, gave it a
new, [ Babayev Yakub.
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Article "Elements of national and folklore in the lyrics of Molla Panah Vagif". "Materials of
the Republican scientific-practical conference" Molla Panah Vagif as the founder of the
descriptive reality ". Baku-2017, 240 pages. p.34];
"Because Vagif's poetry more vividly expresses the challenges, joys and sorrows of the
century, this period of Azerbaijani national literature can be called the Vagif century"
[Babayeva Malahat. The article "Folk motifs in Vagif's works". Materials of the Republican
scientific-practical conference. "Molla Panah Vagif as the founder of descriptive reality",
Baku-2017, 240 pages. p.39].
Keyworld: ashyg literature, folk literature, classical poetry, realism, poetic example.
M.P.VAQİF YARADICILIĞININ SƏNƏTKARLIQ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
GİRİŞ
Öncə, Molla Pənah Vaqif kimdir?” sualına cavab axtarmaq yerinə düşər.
Dövrünün böyük şairi, mütəfəkkiri və dövlət xadimi olan M.P.Vaqif həm də o kəslərdəndir
ki, yaradıcılığı yaddaşların köməyi ilə bərpa olub bugünümüzə çatdırılıb.
Dilçi alim filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Buludxan Xəlilovun gikrincə, “...onun
yaradıcılığını sevən insanlar, bütövlükdə xalq M.P.Vaqifin əsərlərini yaddaşlarda yaşatmış,
xanəndələr sözlərini məclislərdə ifa etmiş, yazmaq bacarığı olanlar şairin qəzəllərini,
qoşmalarını, müxəmməslərini qələmə almışlar”; “a) M.P.Vaqif şairdir. Ona görə ki, o, təsviri
realizmin banisi kimi qəzəlçilikdən uzaqlaşdı, ədəbiyyatı yeni istiqamətə yönəltdi; b) “...
zaman etibarı ilə Q.Zakirdən qabaqda olduğu üçün o, ədəbiyyatda yeni bir yol açdı”; “... lirik
şeiri realist inkişaf yoluna saldı”; “... canlı xalq dilinə bağlı bir sənətkar olmaqla şeir dilinin
incəliklərini özündə əks etdirir, ədəbi dilin inkişafına xalq dilinin imkanları çərçivəsində
xidmət edirdi”; “M.P,Vaqifin dili şeir dili olmaqla yeknəsək, köhnəlmiş söz, ifadə və
ibarələrdən uzaq idi”; o “... dilimizi sadələşdirməyə, milliləşdirməyə üstünlük verirdi”
[Xəlilov Buludxan, “Molla Pənah Vaqifin özü və tarixin sözü” məqaləsi. “Molla Pənah Vaqif
təsviri realizmin banisi kimi” respublika elmi-praktik konfransın materialları, Bakı-2017, 240
səh. s.5, 7; 8, 9];
Nazilə Abdullazadənin fikrincə, “Vaqif klassik şeirimizə “folklor ünsürlərinin nüfuz
etməsində, əcnəbi söz və tərkiblərə görə tutarlı ekvivalentlər gətirmiş” [Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi,III cild. Bakı-“Elm”-2009, 736 səh. s.659] müstəsna xidmətləri olan
sənətkardır” [Abdullazadə Nazilə, “Molla Pənah Vaqifin qoşmalarında xalq danışıq dilinin
leksik və fonomorfoloji xüsusiyyətləri” məqaləsi. “Molla Pənah Vaqif təsviri realizmin banisi
kimi” respublika elmi-praktik konfransın materialları, Bakı-2017, 240 səh. s.19];
- “Sənətkarın bəhrələndiyi janrlar ... konkret olaraq aşağıdakılardır: qoşma, qəzəl, müxəmməs,
müstəzad və müəssər. Göstərilən janrlardan qoşma və təcnis xalq ədəbiyyatının, qalanları isə
klassik poeziyanın poetik şəkilləridir”, “... ədəbiyyatımız tarixində Vaqifin söz xəzinəsinə
ayrıca mərhələ statusu qazandıran, onu ədəbi məktəbə çevirən ilk növbədə onun
qoşmalarıdır”, “...qoşmalardakı bədii məqam, fikir, məzmun, ifadə üsulu, dil və üslub tərzi
Vaqif ədəbi məktəbinin əsas nüvəsini təşkil edir” [Babayev Yaqub. “M.P,Vaqif lirikasında
millilik və xəlqilik elementləri” məqaləsi. “Molla Pənah Vaqif təsviri realizmin banisi kimi”
respublika elmi-praktik konfransın materialları, Bakı-2017, 240 səh. s.33, 34]; “... onun
xidməti sayəsində folklor üslubu klassik üslubun nüfuzunu sındırıb aparıcı mövqeyə çıxdı,
bundan sonra ədəbi-bədii fikrin perspektivlərini bir qayda olaraq folklor üslubu müəyyən
etməyə başladı” [Cəfərov Nizami. Dilin qüdrəti. “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 1987-ci il
26 iyun]; “millilik, xəlqilik, realizm və sadəlik sənətkarın yaradıcılığının ən mühüm
əlamətlərindəndir.
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Həm də onu sələflərindən fərqləndirən, ona ədəbi məktəb yaratma şansı və imkanı verən əsas
keyfiyyət göstəriciləridir”, “... şair həm klassik poeziyanın ənənəvi janrlarını yeni janrla əvəz
etdi (qoşma janrı ilə), həm deyim tərzini və ifadə üsulunu təzələdi, həm bədii metodu dəyişdi,
həm də mahiyyəti mücərrədlikdən xilas etdi, ona yeni, real məzmun verdi” [Babayev Yaqub.
“M.P,Vaqif lirikasında millilik və xəlqilik elementləri” məqaləsi. “Molla Pənah Vaqif təsviri
realizmin banisi kimi” respublika elmi-praktik konfransın materialları, Bakı-2017, 240 səh.
s.34];
“Vaqif poeziyası əsrin ziddiyyətlərini, sevinc və kədərini daha parlaq ifadə etdiyi üçün
bütünlüklə Azərbaycan milli ədəbiyyatının bu dövrünü Vaqif əsri adlandırmaq olar”
[Babayeva Məlahət. “Vaqif yaradıcılığında folklor motivləri” məqaləsi. “Molla Pənah Vaqif
təsviri realizmin banisi kimi” respublika elmi-praktik konfransın materialları, Bakı-2017, 240
səh. s.39].
ARAŞDIRMA
Məqalədə M.P.Vaqif əsərlərinin sənətkarlıq məziyyətləri bir neçə cəhətdən təhlilə cəlb
edilmişdir: a) Vaqif yaradıcılında klassik sənətkarlıq üslubu ilə klassik aşıq poeziyasının
sintezi; b) M.P.Vaqif yaradıcılığında atalar sözləri və zərb-məsəllərdən istifadə; c) M.P.Vaqif
yaradıcılığının dil və üslub xüsusiyyətləri.
a) Vaqif yaradıcılında klassik sənətkarlıq üslubu ilə klassik aşıq poeziyasının sintezi.
Aşıq folkloruna məxsus bir çox janrların (qoşma, təcnis və s.) yazılı ədəbiyyata, başqa sözlə,
M.P.Vaqif yaradıcılığına transferinin özəlliklə müstəsnalıq təşkil etdiyi, fikrimizi professor
M.Allahmanlının qənaətləri ilə ifadə etsək, “aşıq şeirindən gələnlərin Vaqif poeziyasında
yenilməzliyi kəsb etməsi” [1. s.2] göz önündədir. Xüsusilə qoşmalarında klassik yaradıcılıq
üslubu ilə aşıq poeziyasının sintezi özünü aydın göstərir:
Bоyun surahıdır, bədənin büllur,
Gərdənin çəkilmiş minadan, Pəri!
Sən ha bir sоnasan, cüda düşübsən
Bir bölük yaşılbaş sоnadan, Pəri!
…Günəş təki hər çıxanda səhərdən
Alırsan Vaqifin əqlini sərdən.
Duaçınam, salma məni nəzərdən,
Əksik оlmayasan sənadan, Pəri!

[2. s.41].

M.P.Vaqif yaradıcılığının aşıq folklorundan bu qədərdə qaynaqlanmasını xüsusi diqqət
mərkəzində saxlayan M.H.Təhmasib yazır: “XVII-XVIII əsrlərdə aşıq ədəbiyyatı, aşıq şeiri o
qədər geniş yayılmış, elə böyük şəxsiyyətlər yetişdirmişdir ki, hətta, əgər belə demək
mümkünsə, yazılı ədəbiyyatın önündə getməyə, ona istiqamət verməyə başlamış, Vaqif ədəbi
məktəbinin formalaşmasında həlledici rol oynamışdır” [9. s.55].
Tədqiqat sahəsi aşıq ədəbiyyatı ilə sıx bağlı olan professor Mahmud Allahmanlının bu mövzu
ilə əlaqədar qənaəti budur ki, “Vaqifin əzəmətliliyi, böyük sənətkar kimi böyük ədəbiyyata
töhfəsi milli mədəniyyətin bütün komponentlərini məzmun və formul elementləri ilə birgə elə
xalqdan götürüb xalqın olan kimi təqdimidir... Vaqif milliliyin, milli olanın klassikidir...” [1.
s.160].
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Vaqifin “Gözəl boylu, gözəl xoylu, gözəl yar” misralı şeiri ilə Xəstə Qasımın “Tər getdim tər
yarın tər xanəsinə” misralı şeirlərin müqayisəsi ustad sənətkarların aşıq poeziyasından necə
sənətkarlıqla bəhrələndiyinin nümunəsidir. Şeirlərə diqqət yetirək.
Vaqifdən nümunə:
Gözəl boylu, gözəl xoylu, gözəl yar,
Nə gözəlsən, geyinibsən alı sən.
Gözəl gözün hər bir qıya baxanda,
Gözəl canı gözəl təndən alısan.
Gözəl qamət, gözəl gərdən, gözəl üz,
Gözəl olmaz sən tək olsa, gözəl yüz,
Gözəl canı munca yetər, gözəl üz,
Gözəl deyil, etmə, gözəl, alı sən.

[10. s.130].

Xəstə Qasımdan nümunə:
Tər getdim tər yarın tər xanəsinə,
Tər mehman, tər eylər, tər gülər Sənəm.
Tər xubdur, tər şuxdur, tər nazənindir,
Tər deyər, tər söylər, tər gülər Sənəm.
Tər zülfün, tər burmuş tər buxağında,
Tər bəyaz, tər əhmər, tər yanağında,
Tər şəkər, tər damar, tər dodağında,
Tər tutub, tər dişlər, tər gülər Sənəm

[7. s.33].

Təqdim olunan əsərlərdə Vaqifin qələmə aldığı mövzunu “gözəl”, Xəstə Qasımın isə “tər”
istilahları üzərində qurmaqları və Vaqifin “... əvvəldən axıra qədər buna bir uyğunluq kimi
əməl etməsi bədii mətnin poetik sisteminə bir ahəngdarlıq gətirmişdir” [1. s.163] yazır
professor M.Allahmanlı.
Akademik H.Araslı “Şeirimizin fəxri” adlı məqaləsində bu məsələ ilə əlaqədar yazır: “XIX və
XX əsr aşıqlarının çoxu Vaqifin mövzularını təkrar etmiş, onun kimi qoşmalar yaratmağa
çalışmış, onun qafiyələrini, rədiflərini və bədii ifadələrini dönə-dönə işlətmişlər. Xüsusən aşıq
Ələsgərdən sonra məşhur ustad aşıq kimi tanınan Bozalqanlı aşıq Hüseynin yaradıcılığında
Vaqifin qüvvətli təsiri hiss edilir. Onun qoşmaları içərisində Vaqifin misralarına rast gəlmək
olur” [2. s.10].
Diqqət yetirək:
Vaqifin
Bayram oldu heç bilmirəm neyləyim,
Bizim evdə dolu çuval da yoxdur
misraları ilə, H.Bozalqanlının
Nə odun var evdən ocaq qalayaq,
Nə yal var ki, plov üstə calayaq,
Gedək kimin sinisini yalayaq,
Ölmürük, itmirik, əcəl də yoxdur
misralı qoşması gəlinən qənaətin təsdiqi deyilmi?!
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Vaqifin “Oynasın” rədifli qoşması ilə (Başına döndüyüm toy adamları, Siz də deyin toya
gələn oynasın), H.Bozalqanlının (“İltimas eyləyib nazlı dilbərə, Mən demirəm ona, yox,
oynamasın”), aşıq Hüseyn Şəmkirlinin (“Bir tuba boyludu, zülfləri xəstə, Dərdini çəkməkdən
olmuşam xəstə, Əhdindən dönməyən ucuz söz üstə, Dostunun qədrini bilən oynasın”), Xəstə
Hasanın (“Geyinib-kecinib toya gələnlər, Amanat-amanat yar oynamasın”), aşıq Ələsgərin
(“İltimas eyləyib gedən canlardan, Dost-düşmən içində yar oynamasın”) [1. s.170-172]
müvafiq qoşmaları səsləşmirmi?! Bütün bu nümunələr (və digərləri) Vaqifin özündən sonra
hansı qürurda ədəbi məktəb yaratdığının göstəricisi deyilmi?!
Yaxud, Ə.Y.Qasımov “Klassik ədəbiyyatımızda təsvirçilik ənənəsi” məqaləsində eyni
mövzudan bəhs edərkən qeyd edir ki, “Həqiqətən də, aşıq şeirinin inkişafında və onun yeni
boyalarla bəzənməsində Vaqifin xidmətləri böyükdür. Vaqif poetik dilimizin füsunkarlığından
elə məharərlə istifadə etmişdir ki, artıq onun şeirlərindəki bir sıra bədii ifadələr aşıq
ədəbiyyatında etiketlərə çevrilmişdir. Məsələn, “boyun sürahıdır”, “bədənin büllur”, “qaşların
kaman”, “gözlərin ala”, “gərdənin mina” və s. [8.].
M.P.Vaqifdən başlayan bu yol - şifahi xalq ədəbiyyatının yazılı ədəbiyyata bu özəllikdə
transferi ərəb və fars lüğət vahidlərinin Azərbaycan ədəbiyyatında və mətbuatında
hökmranlığını daha da öləzitmiş, yaranmaqda olan yeni - rəvan, axıcı, səmimi, xalq dilinə
yaxın doğma Azərbaycan poetik dilinin formalaşmasına gətirib çıxarmışdır.
b) M.P.Vaqif yaradıcılığında atalar sözləri və zərb-məsəllərdən istifadə.
Atalar sözləri və zərb məsəllərdən istifadə Vaqifin şeirlərinə özəl gözəllik bəxş etmişdir:
“Dost yolunda çovğun olur, qar olur”; “Canandan ayrılan candan ayrılır”; “Xalq içində bir
misaldır, sevgilim”; “Özü şahbaz olan şahbazə gedər” [3. s.146].
Yaxud
“Çün uman yerdən küsərlər” bir məsəldir xəlq ara,
Küstüyüm bica deyildir, aşinadan küsmüşəm” [2. s.154].
c) M.P.Vaqif yaradıcılığının dil və üslub xüsusiyyətləri
Şair-ədəbiyyatşünas Səməd Vurğun demişdir: “Öz üslubunu təyin etmək və ona daim sadiq
yaşayıb-yaratmaq şair üçün səadətdir”. Vaqif yaradıcılığını diqqətlə izləyən hər kəs şairin
bütün yaradıcılığı boyu Azərbaycan nağıl və dastanlarına, folkloruna sadiq qaldığını müşahidə
etmiş olur. Bütün bu məsələləri səriştəli tədqiqatçı süzgəcindən keçirən professor Mahmud
Allahmanlı yazır: öz üslubunu təyin etmək və ona daim sadiq yaşayıb-yaratmaq məsələsində
“M.P.Vaqif bütünlükdə özü üslub yaradıcısıdır. Məhz ədəbi-nəzəri fikirdə səslənən “Vaqif
məktəbi” anlayışı bu üslubyaratmanın faktı kimi daha əhatəlidir, onun aydınlaşması isə
sistemli araşdırmaları, ciddi təhlilləri zəruri edir. Vaqif yaradıcılığının əzəməti, sehri əsasında
yazılanlar çox azdır. Düzdür, tədqiqatlar, araşdırmalar müxtəlif təhlillərdə Vaqif yaradıcılığını
bir istinad nöqtəsi kimi əsas götürmüş və ondan yararlanmışlar, ancaq tipoloji təhlil
müstəvisində deyilənlər Vaqif yaradıcılığı timsalında çox azdır, çünki bu zənginlik ucubucağı görünməyən bir xəzinədir” [1. s.158].
M.P.Vaqif yaradıcılığının dil və üslub xüsisiyyətlərini təkrar-təkrar özü üçün tədqiqat
mövzusu seçən T.Hacıyev şairin klassik poeziya janrlarındakı əsərlərinin dilini üç cəhətdən
səciyyələndirmişdir: Birinci cəhət: - Ərəb və fars kəlmələri və izafətlərinin nisbətən üstünlük
təşkil etdiyi əsərlər [4. s.54].
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Belə şeirlərə, məsələn, “Görmədim” müxəmməsini nümunə göstərmək olar:
Hər sadavü səs ki, dünyaya dolub əksər əqəl
Cümlə məkrü alü fənnü fitnədir, cəngü cədəl,
Dirhəmü dinar üçündür hər şeyə yanışsa əl,
Müqtədilərdə itaət, müqtədalərdə əməl
Bəndələrdə simü, bəylərdə ədalət görmədim.
[1. s.185).
İkinci cəhət: Vaqifin şeir dilinin sadəliyi, izafətlərin ümumən başa düşülən olması [4. s.54].
Məsələn, “Quba boylum, qamətündi sərvü ər’ərdən gözəl, Gül üzün yanında sünbülü-tərdən
gözəl” müxəmməsindəki sayaq.
Üçüncü cəhət: M.P.Vaqif əcnəbi alınma söz tərkibləri ilə bahəm, dövrü üçün arxaik hesab
edilən istilahlardan da ustad səriştəsi ilə bəhrələnmirşdir [4. s.54].
Dövrünün söz ustadlardından bir üstünlüyü də ondadır ki, Vaqif ərəb və fars lüğət
vahidlərinin Azərbaycan dilində qarşılığını axtarıb tapmış, yaxud bu məsələyə yaradıcılıqla
yanaşaraq Azərbaycan dilində yeni lüğət tərkibləri yaratmağa səy göstərmiş, çox məqamlarda
buna nəinki nail olmuş, hətta əsrarəngiz formada müvəffəq olmuşdur [4. s.55]. Məsələn,
“badi-səba” əvəzinə “səhər oğrun əsən meh”, “mahi-növ” əvəzinə “yenki ay”, “mah-rühsar”
əvəzinə “ay qabaqlı” [3. s.146]. Və sair.
Vaqif dilinin lüğəti üzərində apardığı statistik müşahidələrə əsaslanan ADU-nun (indiki BDUnun) aspirantı olmuş Ələmdar Fərzəliyev hazırladığı “Sözlük”də yazır ki, şairin dilində 3506
söz işlənmişdir ki, onlardan 1686 isim 8244 dəfə, 656 sifət 1904 dəfə təkrar edilmişdir. Şairin
yaradıcılıq emalatxanasının bu xüsusiyyətini qabarıq şəkildə diqqətə çatdıran, başqa sözlə, bu
ümumi işlənmə balansının güclü tutum yaratdığı qənaətində olan T.Hacıyev yazır: “İsimlə
sifətin işlənmə tezliyinin belə nisbəti ... Vaqifin portret yaratma uğuru haqqında aydın
təsəvvür verir. Məsələn, ismin təkrarı 5, sifətin təkrarı 3 dəfəyə düşür. Təbiət və cəmiyyətdəki
əşya, substansiya ilə əlamət, atribut arasında da mövcud olan nisbəti nəzərə alanda Vaqifin
dilində işlənmiş sifətlərin bu tezliyi ümumi normadan üstündür. Bu cəhət bədii obrazın yaradılmasında şairin əlamətə və keyfiyyətə geniş yer verməsi ilə bağlıdır. Həmin xüsusiyyət
isimlərin sifətləşməsi və sifətlərin isimləşməsində daha aydın görünür” [4. s.55-56].
Fikrimizcə, Vaqif poeziyasının bu özəllikdə uğuru yazıçının söz seçimi (sinonim, antonim,
poetizm, dialektizm və frazeoloji vahidlər), üslubi fiqurlar (təkrar sözlər, təkrar səslər və s.) və
məcazlar sistemindən milli zəmində, həm də sənətkarlıqla bəhrələnmək bacarığı ilə izah edilə
bilər.
M.P.Vaqif yaradıcılığında dil və sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin tam bir vəhdət təşkil etdiyi
aydın görünür. Məsələn, qoşmalarında danışıq dilində işlədilən tərkiblər, ideomatik ifadələr
bir ustad səriştəsi ilə yer tutursa, ədəbi-bədii yaradıcılığın sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin
göstəricisi olan məcazlar sistemi - istiarə, təşbeh, bənzətmə, mübaliğə və müəşşərlər, ümumiyyətlə bədii ifadələr, bədii priyomlar, A.Dadaşzadənin yazdığı kimi, “Azərbaycan fikir
tarixini əks etdirir, Azərbaycan dilinin qanun-qaydasına uyğundur” [3. s.149]. Diqqət yetirək:
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Siyah tеlli bir sənəmin ucundan
Badə gеtdi din-imanlar, əfəndi!
Оl оda ki, mən düşmüşəm yanıram,
Düşməsin hеç müsəlmanlar, əfəndi!
Könül dеyil sən gördüyün havada,
Dərdim оlur gündən-günə ziyada,
Hər zaman düşəndə ləbləri yada,
Tökülür gözümdən qanlar, əfəndi!
Bilməm nə nəhs gündə çıxdım bu dağa,
Bir lalə üzündən düşdüm irağa,
Yana-yana qaldım bеlə fərağa,
Bərbad оlsun оl zamanlar, əfəndi!
Mənim mеylim yоxdur sultandan, xandan,
Yarımın arzusun saxlaram candan.
Xalq da bilir, mənim könlümdür оndan
Оlsa yüz min növcavanlar, əfəndi!
Mоlla оdur hər nə görsə kitabda,
Оnu şərh еyləyə haqda-hеsabda,
Vaqif dеyir sənə, mənə bu babda,
Hələ azdır bu divanlar, əfəndi!
[2. s.40].
Yaxud
“Avçısı olmuşam sən tək maralın” [2. Səh. 41]; ”Vermişəm ömrümü bada, ağlaram” [2.
s.42]; “Səndan ayrı bağrım kababa dönmüş” [2. s.42]; “Aşiqinə qanlar ağladan dilbər” [2.
s.45].
Xalq danışıq dilindən ədəbiyyata gətirdiyi şivə xarakterli istilahlar Vaqifin əsərlərinə hər
haldan istisna qədərində gözəllik, şirinlik bəxş etmiş, təqdim olunan əsəri xalqa milyon qat
yaxınlaşdırmış, doğmalaşdırmışdır: “Haçaqdan olubdur bizə aşina”; “Kəbəyi-küyinə gündə
min kərə”; “Filankəsin qızı filan oynasın”; “Axır bir gün ömrüm güdazə gedər”; “Oturuboturub yönü o yana”; “Ayağa salıbdır Vaqifi canlar”; “Yarışıban tamam durubsan gendə”;
“Sənin bir muyinə tay ola bilməz” [4. s.145-146].
Vaqifin yaradıcılığında təkrirlərin adi, anafora və sətirarası anafora növlərindən ustalıqla
bəhrələndiyi xüsusi diqqət çəkir.
Adi təkrirlər.
”Pəri”qoşmasından buna nümünə:
“Üz yanında tökülübdür tel nazik,
Sinə meydan, zülf pərişan, bel nazik,
Ağız nazik, dodaq nazik, dil nazik
Ağ əllərin əlvan hənadan, Pəri!”
[4. s.41].
Göründüyü kimi, dörd misralıq bir bənddə “nazik” istilahı beş dəfə işlədilmişdir. Xalq
dilindən ədəbiyyata gətirilən bu kəlmənin şeirə bəxş etdiyi əsrarəngiz gözəllik, musiqi, ritm
göz önündədir.
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“Bir əndamı nəsrin, dodağı qönçə” misrası ilə başlayan qoşmada da eyni musiqi, ritm şeirin
poetik təsir gücünü birə-beş artırmışdır.
“Vaqifəm, bədəndən canım dağılır,
Məcnun kimi xanimanım dağılır,
Görməyəndə din-imanım dağılır,
Gecə-gündüz mən didarə aşiqəm”
[2. s.54].
Yaxud
Niqab çəkib üzə, xalı gizlərəm,
Siyah zülfü, rəngi-alı gizlərəm,
Qonçə təki gül camalı gizlərəm,
Sallam səni ahu zara baxmaram
Yanımda etibar sata bilməssən,
Boynundan günahın ata bilməssən,
Bizimlə ixtilat qata bilməssən,
Danışma ki, o göftara baxmaram.

[2. s.51].

T.Hacıyev Vaqif şeirlərinin bir uğurunu da şairin təyinlərdən - bədii sifətlərdən səmərəli
bəhrələnməsində görür və bunu yazıçının yaratdığı portretin boyaları adlandırır [5. s.49].
Vaqifin yaratdığı “Obraz bir anlığa milli mühitdən təcrid edilərək, mücərrəd təfəkkürlə
ümumiləşdirilir. Nəticədə, ümumbəşəri bir gözəl portreti cızılır [5. s.50]. “Pəri” qoşmasını
buna nümunə göstərmək olar.
M.P.Vaqifin yaradıcılığı haqqında nə qədər “milli şair”, “müasir Azərbaycan ədəbi dilinin
yaradıcısı” və s. kimi müqtədir fikirlər söyləmiş olsaq belə, onun da poeziyasının qeyri-milli
lüğəti vahidlərdən istisna olmadığını görürük: Məsələn: bəhhac, bistidal, büxl, qəhhar, qəffar,
türfətül eyn, əqəl, əknin, ərvah, əxtər, zişt, istiqna, yelda, yədi-beyzi, atəşbar, kəzzab, nəxl,
üşşaq, fəgfür, aşüftə və s.
Bu qeyri-milli lüğət tərkiblərinin dili ağırlaşdırdığı göz önündədir. Lakin böyük sənətkar bu
kəlmə və izafətləri misralara məqamında və elə ustalıqla yerləşdirmişdir ki, görkəmli dilçi
T.Hacıyevin mülahizələri ilə razılaşan N.Cəfərovun da qənaətinə görə, “Vaqifin dilində …
qeyri-milli lüğəti vahidlərin işlənməsi bu dilin xəlqiliyini sarsıtmır, lakin hər halda
keyfiyyətinə təsir edir: ... əslində, bu elə ədəbi dilin leksik normasının konkret dövrdəki keyfiyyətidir ki, Vaqifin dilində də əks olunur – o sözlər ki, getdikcə ədəbi-bədii dildə
normativləşir, Vaqifin dili onları funksional planda, o sözlər ki, normativliyini itirmək üzrə
olur, qeyri-funksional planda təqdim edir: Vaqifin leksikasını ədəbi dilin təkamülünün
obyektiv prinsipləri seçir” [3. s.127).
Həmin kəlmə və izafətlərin işləndiyi bəzi misralar mühakimənizdə:
- Atəşbar (mənası – od yağdıran, çox isti, yandırıcı; hərarətli, qızmış. Müxəmməs): “Od çıxar
ağzımdan ol çaxmağı – atəşbar tək” [2. s.180, Vİİ misra];
- Aşüftə (mənası - həyəcanlı, qarmaqarışıq; vurğun, məftun. Müəşşər): “Çox olmuşam aşüftə,
pərişan, dili məzhun” [2. s.215, I misra];
- Aşüftəlik (Müxəmməs): “Gündə yüz gəz düşə aşüftəlik əhval içinə” [2. s.169, III misra];
- Naşüftə (mənası - yuyulmamış. Qoşma): “Bir danə naşüftə mirvari kimi” [2. s.47, VII
misra];
- Bəhhac (mənası – çox sevincək, şad, üzügülər. Müstəzad). “Ulduzə şəbih nəqşi, yerigöy
kimi əxzər nəzzarəsi bəhhac” [2. s.208, VIII misra];
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- Büxl (mənası – paxıllıq, xəsislik, simiclik. Qəzəl): “Riyayü kibrü kizbü büxl olur nayab
igitlərdə” [2. s.147, I misra];
- Qəhhar (mənası – batıran, məhv edən. Qəzəl):
“Hökmü adil padşahi – qadiçü qəhharə bax!” [2. s.156, II beyt];
- Qəffar (mənası - çox bağışlayan, günahlarında keçən; Allahın gözəl adlarından biri. Qəzəl):
“Saxlayan məzlumu zalimdən o dəm qəffarə bax!” [2. s.156, X misra];
Yaxud
“Xoş yetirdi mənə ol qadirü qəffar səni” (müxəmməs) [2.s.190, VII misra];
- Əqəl (mənası – çox ağıllı. “Görmədim” müxəmməsi):“Hər sədavü səs ki, dünyaya dolub
əksər əqəl” [2. s.185, III bənd, XI misra];
- Ərvah (mənası – ruh, ruhlar. Qəzəl): “Ətrindən dinlənir, sərasər ərvah,Ya zülfü Sənbərdir,
ya reyhan zülfün” [2. s.85, I bənd];
- Əxtər (mənası – ulduz, tale, bəxt. Müstəzad)
“Salır özünü ziri-niqabə şəfəqü-məh
Manendeyi-əxtər” [2. s.206, IV sətir];
- Əxzər (mənası – yaşıl (rəng). Müstəzad): “Ulduza şəbih nəqşi, yeri göy kimi əxzər,
nəzzarasi bəhhac” [2. s.200, VII və VIII sətir);
- Zişt (mənası – çirkin, kifir, yöndəmsiz, biçimsiz). Qəzəl:
“Vaqifa, göz yum, cahanın baxma xubü ziştinə
Üz çevir ali-əbayə, Əhmədi-Muxtarə bax!”
[2. s.156, IX beyt]:
Kəzzab (mənası – yalançı). Qəzəl: “Nədən kim, olmayıbdır hiç kəs kəzzab, igitlərdə” [2.
s.147, IV misra];
Nəxl (mənası – xurma ağacı, cavan budaq; süni bəzədilmiş ağac). Qəzəl:
“Həbibim, bu nəzakətdə güli-rənadan artıqsan
Sərasər nəxli-ərər, tubiyi-zibadan artıqsan”
[2. s.155, II misra];
Üşşaq (mənası – aşiq. Müəşşar):
“Bir tarə bərabər tutar ol, cəngi dütadən,
Qanun belədir firqeyi-üşşaqə binadan”
[2. s.215, 13-cü misra].
...M.P.Vaqifin bu vahidlikdə qələm sahibi olmasından qürur duyan F.Köçərlinin fikrincə,
“...Vaqifi belə şöhrətləndirən, əlbəttə, onun rəvan dili, mövzun kəlamı və gözəl qafiyələri
olubdur ki, indi də o qafiyələr ümumnası dillərində caridir” [3. s.34].
Şairin yaradıcılığındakı bu özünəməxsusluq A.Şaiq, N.S.Banarlı, Əbdüləli Karəng,
ümumiyyətlə M.P.Vaqif irsinin bütün araşdırıcıları tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişir:
- Məsələn, Abdulla Şaiq “Maarif və mədəniyyət” jurnalının 1926-cı il 5-6-cı nömrələrinə
əlavə buraxılan “Ədəbi parçalar” məcmuəsinin 1-ci sayında (s.54-59) dərc etdirdiyi “Molla
Pənah Vaqif” adlı məqaləsində yazır: “Vaqifin şeirlərindəki şətarət və oynaqlıq,
təsvirlərindəki məharət Azərbaycan şairlərinin çox azına müyəssər olmuşdur” [3. s.37];
- Türk alimi N.S.Banarlı “Rəsimli türk ədəbiyyatı tarixi” kitabında (1947, səh.344-də) yazır:
“Vaqif ənənəvi xalq ədəbiyyatı təsirilə qaynaşmış klassik azəri şeirinin son mühüm ...
yetişdirməsidir. Vaqif bilxassə Qafqaz türkləri arasında XIX əsr boyunca davam edən geniş
bir şöhrət sahibi idi. Bu şairin klassik şeirlər və ya xalq söyləyişlərilə tərənnüm etdiyi çeşidli
mənzumələrində... təmiz bir azəri türkcəsi və səmimi eşq duyğuları da vardır” [3. s.41];
- Görkəmli İran alimi Əbdüləli Karəng Vaqifi orijinal bir qələm sahibi kimi təqdim edir [4.
Səh.41], məşhur fransız yazıçısı L.Araqon isə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində (1957-ci il,
№38) dərc etdirdiyi “Qərb-Şərq divanı zəruriliyi haqqında” məqaləsində “Azərbaycan şeirini
ərəbçilik ənənələrindən uzaqlaşdıran sima kimi alqışlayır” [3. s.41];
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- Fransız dilində nəşr edilmiş İslam Ensiklopediyasında (cüz 12, səh.142) oxuyuruq: XVIII
əsrdə “Qafqaz şairləri arasında Vaqif məhləsli Molla Pənah... Qafqaz türklərinin ən məşhur
şairidir və müasirləri olan Vidadi, Arif kimi şairlərdən başqa, XIX əsrdə yetişən bir çox
Qafqaz şairləri üzərində də təsiri olmuşdur” [3. s.41].
NƏTİCƏ
Son olaraq bu nəticəyə gəlmək olur ki, M.P.Vaqif realist Azərbaycan heca şeirinin
yaradıcısıdır. Şeirlərinə xüsusi bir səmimiyyət, daxili hərarət, intim ruh, güclü emosionallıq,
A.Dadaşzadənin sözləri ilə ifadə etsək, “xüsusi orijinallıq, təkraredilməz bir sənətkarlıq
hakimdir”. Azərbaycan ədəbi dilinin ərəb və fars tərkibli kəlmə və izafətlərdən
təmizlənməsində, həmin istilahların Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılaraq yeni ifadə vahidləri
ilə əvəzlənməsində, şifahi xalq ədəbiyyatından bəhrələnməkə Azərbaycan ədəbiyyatına yeni
ruh, nəfəs, doğmalıq, sadə xalq kütləsinin rahatlıqla anlaya və qəbul edə biləcəyi dildə poetik
nümunələrin yaradılmasında, özündən sonrakı aşıq nəslinin formalaşmasında M.P.Vaqifin
əvəzsiz xidmətləri olmuşdur.
M.P.Vaqif yaradıcılığı ilə Azərbaycan ədəbiyyatı yeni mərhələyə qədəm qoymuş, əsrlərə görk
olan “Molla Pənah Vaqif” məktəbi formalaşdırmışdır. Hələ XIX əsrdə Vaqif şeiri dünya
ədəbiyyatının diqqətini cəlb etmişdi. Polyak şairi T.Lada-Zablotski, eston vətənpərvəri və
şairi F.Kreytsvald rus inqilabçı demokratı N.Q.Çernışevski, şərqşünaslardan A.Berje,
ukraynalı N.Kulak Azərbaycan şairinin yaradıcılığı haqqında yüksək fikirdə olmuş, alman
mətbuatı Vaqif şeirini alman poeziyasından üstün tutmuşdur. Qoşma, qəzəl və müxəmməsləri
Zaqafqaziya aşıqlarının dilindən düşməmiş, Dağıstan xalq şeirinin inkişafında əhəmiyyətli rol
oynamışdır” [3. s.3-4].
M.P.Vaqif yaradıcılığında sənətkarlıq məsələləri olduqca ciddi tədqiqat tələb edən işdir. Təbii
ki, kiçik bir məqalə həcmində mövzunu tədqiq və təhlil həm zaman, həm də məqsəd
məramınca mümkünsüzdür. Bu üzdən təqdim olunan məqaləni M.P.Vaqif irsinə,
yaradıcılığına sadəcə ötəri bir nəzər məzmununda dəyərləndiririk.
Açar sözlər: aşıq ədəbiyyatı, xalq ədəbiyyatı, klassik poeziya, realizm, poetik nümunə.
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Abstract
This study explores the impact of sources, actors, and frames on development issues in
Ethiopia’s faith media. To this end, the quantitative method compares the contents of two
Ethiopian religious magazines (Hamer and Hintset). Data analysis was undertaken using
SPSS software, in which both descriptive and inferential statistical techniques were utilized
for data presentation. The result showed that social development stories were the most
frequently found stories in both magazines. Moreover, binary logistic regression analysis
showed that story actors and types of frames impacted the choice of economic, historical, and
moral development stories. However, only types of frames affected the selection of cultural
development stories in Hamer magazine. Types of frames impacted the choice of economic,
historical, and moral development frames in Hintset magazine. Peace development stories had
been influenced by story actors and types of frames in both magazines, and types of frames
impacted the choice of social development stories in both magazines (Wald=86, df =10,
P=.000), and (Wald=57.6, df=10, P=.000) in Hamer and Hintset magazines consecutively.
Finally, both magazines’ sources, story actors, and types of frames did not influence natural
resource and political development stories. It suggested that editors consider the kind of
source and story actors for the success of planned development stories.
Keywords: actor; development; frame; Hamer; Hintset; source

293

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

PERFORMING BODIES, DISTORTED IDENTITIES:
DEPICTION OF DEVADASI CULTURE IN RAHUL SANKIRTYAN’S SHYAM
SINGHA ROY
B. Sai Harshitha
Post Graduate students, Department of English Language and Literature, Sri Sathya Sai
Institute of Higher Learning, Anantapur Campus, Andhra Pradesh
B. Sai Vaishnavi
Post Graduate students, Department of English Language and Literature, Sri Sathya Sai
Institute of Higher Learning, Anantapur Campus, Andhra Pradesh
Assist. Prof. Aarthi R.M
Department of English Language and Literature, Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning,
Anantapur Campus, Andhra Pradesh
Abstract
Shyam Singha Roy, a 2021 Telugu film, directed by Rahul Sankirtyan, is a narrative that in
one stream of its flow takes upon the issue of Devadasi culture in India. The Devadasis were
women dedicated as servants to God in temples across India and were an integral part of
temple rituals. Though originally a culturally and religiously propagated system, the Devadasi
cult was always under social pressure and oppression. In the film, the character Maithri (A)
Rosie, a devadasi, is the peephole through whom the audience is given a glimpse of the
exploited state of such performing women. The paper intends to explore the hegemonic
control of the patriarchal and caste system that is integral to Indian society. The structures of
social hierarchy and gender roles that intersect in the identity of a devadasi can be seen in
Rosie’s character. Using concepts such as gender performativity, Foucault’s Panopticon
model, intersectionality and the feminist theory of power, the paper will also explore how the
film indulges in the propagation of certain stereotypes at the same time the audience is given a
fresh perspective of the oppressed women. Another facet that shall be explored is how the
Devadasi women, long before the emergence of the French radical feminists, understood the
power of female sexuality and radically performed. The film to an extent does justice in
portraying the radical feminist streak of the Devadasi women which will be inspected in the
paper. Considering the nature of cinema as a reflection of life, the film wasn’t an exact
representation of facts about the Devadasi culture. The paper will also try to critique the
different elements in the film that propagate certain mainstream thought processes whilst
deviating from certain prevalent social stigmas on the community.
Keyword: Devadasi Culture, Body Politics, Feminism, Power, Intersectionality, Patriarchy
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A POST-COLONIAL PERSPECTIVE ON THE MISREPRESENTATION OF
WOMEN IN SELECT ENGLISH SONGS
Anuja Halder
The English and Foreign Languages University
Abstract
Music is an important form of art and means of entertainment across the world. The paper
attempts to address the misrepresentation of the female and her body both in terms of
language as well as visual picturisation in selected English songs. The paper attempts to
question the way of such portrayal of women’s body with a post-colonial lens. The
metaphoric representation identifies women as doubly marginalized- one as a woman in a
patriarchal world and two- coming from the third world nation as an object. The women’s
performance in such videos demeans their entire existence and limits to entice and attract
men’s gaze. The depiction of East by the West is quite discursive and full of prejudices which
the paper tries to evaluate and is commonly visible in most of these popular tracks and
thereby misguiding the audience in believing the same. It is done both outwardly as well as
verbally through the general execution like her appearance, dirty outfits, sexual dance moves,
hostile lyrics performance just to be treated as an item. The paper examines the various
connotations women are subjected to and underlying issues of genders that lie in the crux of
the songs through the utilization of select etymological instruments and using language as a
medium. The hidden thought of female being marginalized and reasserting the supremacy of
masculinity is apparent in the redundant verses and unequivocal raps of such songs. The
presence of such songs in the contemporary world reinforces gendering conventions for the
sake of amusement. I am investigating how women are constructed to become a mere
instrument to be utilized to acquire benefits at the expense of her body in the business of
entertainment industry across the globe. There is no requirement for such discursive and
obscene production of songs which spoils the attitude of the which points towards the
commodification of bodies, highlighting the issues of gender disparity and standardizing it as
normative.
Keywords: Women’s body, misrepresentation, postcolonialism, music and films,
marginalization, identity, construction of women, songs, performance, language and gender,
patriarchy, performativity, metaphors, east, west, English songs
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GOOGLE EARTH AND THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF GEOGRAPHY
STUDENTS IN LAPAI, NIGER STATE, NIGERIA
NDATSU, A
Federal University of Technology, Science Education Department
YAHAYA, Fatima
Federal University of Technology, Science Education Department1
KUTA, I. I.
Federal University of Technology, Educational Technology Department
Ali, Fati
Federal University of Technology, Educational Technology Department
Abstract
The study was on Impacts of Google Earth and the Academic Achievement of Geography
Students in Lapai, Niger State, Nigeria. Quasi-experimental design, specifically Pretest,
Posttest, non-equivalent, control group design was adopted for the study. One hundred and
eighty-one (181) students were sampled for the study from eight (3) purposively sampled
secondary schools was used. The experimental and the control groups consisted of 70 and 111
students respectively. Two research questions were raised and answered and two null
hypotheses were tested at 0.05 level of significance. Experts in the field of Science Education
and Educational Technology, validated the two research instruments used for the study. The
reliability coefficient of Geography Achievement Test (GAT) was 0.86 using PPMC. The
hypotheses were tested using Analysis of Variance (ANOVA) with the Statistical Package for
Social Sciences (SPSS) 23.00 version. The result of the study revealed that the students
exposed to the Google Earth map software performed significantly better than those taught
using the conventional lecture method. Based on the findings from the study it was
recommended that Google Earth map as an instructional aid be encouraged for teaching
Geography our respective secondary schools in order to enhance effective teaching and
learning of Geography at Senior secondary school level.
Keyword: Geography, questions, student
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SPECIAL INTERVENTION COURSE AS A FACTOR FOR ACADEMIC
ACHIEVEMENT OF PHYSICS STUDENTS IN COLLEGES OF EDUCATION
NIGER STATE, NIGERIA
YAHAYA, Fatima
Federal University of Technology, Science Education Department
NDATSU, A.
Federal University of Technology, Science Education Department
HASSAN, A. A.
Federal University of Technology, Science Education Department
Abstract
The study investigated Special Intervention Course as a factor for Academic Achievement of
Physics Students in Colleges of Education Niger State, Nigeria. Quasi-experimental design,
specifically Pretest, Posttest, non-equivalent, control group design was adopted for the study.
Eighty-one (81) preservice teachers were sampled for the study. Two research questions were
raised and Two corresponding null hypotheses were formulated and tested at 0.05 level of
significance. Two experts validated the research instrument used for the study. Test-retest
method was used to determine the reliability coefficient of Optics Achievement Test (OAT).
The scores collected were analyzed using Pearson Product Moment Correlation Coefficient
formula and reliability index of 0.96 was obtained. The data collected were analyzed using
Mean, Standard Deviation and Analysis of Variance (ANOVA) with Statistical Package for
Social Sciences (SPSS) version 23.00. The results of the study revealed that the preservice
teachers in the Special Intervention Course performed significantly better than those taught
Optics only from the indication on the p-value. Based on the finding revealed that using
Special Intervention Course as a supplement in Physics, preservice teachers under the
Experimental group perform better than the preservice teachers in the Control group of the
study. NCCE should adopted the use of Special Intervention Course pending the
reintroduction of Optics I into NCE Minimum Standard of Physics and other subjects was
among the recommendations made for this study.
Keyword: teacher, Special, collect
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STATISTICAL ANALYSIS OF DETERMINANTS OF ACADEMIC OUTCOMES OF
PUBLIC TVET STUDENTS:
A Case Study at Dilla and Hawassa TVET Colleges, Ethiopia
Solomon Buke Chudo
Debrecen University, Faculty of Informatics, Department of Applied Information Technology
and Its Theoretical Background
ORCID: 0000-0003-4838-2768
Abstract
Technical and Vocational Education and Training (TVET) in Ethiopia seeks to develop
competent and self-reliant citizens who will contribute to the country's economic and social
prosperity, consequently improving the livelihoods of all Ethiopians and permanently
eradicating poverty. Based on this fact, this study is aimed at identifying the major factors that
determine the academic outcomes (learning attitude and academic achievement) of TVET
students in public TVET colleges. A cross-sectional survey using a stratified random
sampling technique was conducted to gather the opinions of TVET students in Dilla and
Hawassa Public TVET Colleges. A total of 234 respondents, including 100 Dilla TVET
college students and 134 students from Hawassa TVET College, participated in the study. A
designed questionnaire was used. Students’ Learning Attitude towards TVET was measured
on a 5-level Likert scale. Statistical methods such as Multiple Regression and Logistic
Regression were applied. The results showed that there is a significant bivariate correlation
among students' attitudes towards TVET and: field level, living with family, knowledge about
TVET, students’ attitudes towards institutional facilities, satisfaction with the Occupational
Competency Accreditation Service, and family education. Moreover, 66.5% of the variability
in the students’ learning attitude towards TVET was explained by the combination of
students’ attitudes towards facilities, Occupational Competency Accreditation, Field Level,
Living with family, and Family Education, which is significant variables at the 5%
significance level. It can be concluded that the increase in students’ attitude towards facilities,
the increase in students' satisfaction with general services delivered by the Occupational
Competency Accreditation Agency, the change in the field level of the students, living with
family, and having an educated family contribute to predicting the favorable students’
2
learning attitude towards TVET. The "pseudo" R estimates (0.451) indicate that
approximately 45.1% of variance helping us the students’ academic competence can be
predicted based on the significant independent variables. So, the variables age, academic year,
and family income predict the probability of the student's academic competence in technical
and vocational education and training colleges.
Keywords: Multiple Regression, Logistic Regression, Learning Attitude, Academic
Competence, and TVET
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LINKS OF GUT MICROBIOTA COMPOSITION IN PATIENTS SUFFERING FROM
ALCOHOLIC DEPENDENCE
Major Giurgiu Gheorghe
Deniplant-Aide Sante Medical Center
ORCID: 0000-0002-5449-2712
Prof. Dr. Cojocaru Manole
Titu Maiorescu University, Faculty of Medicine
ORCID: 0000-0002-6871-577X
ABSTRACT
Background Alcohol is another dietary disruptor of the intestinal microbiota. Alteration in the
composition of the gut microbiota has recently been shown to be present in psychiatric
disorders, which suggests the possibility of gut-to-brain interactions in the development of
alcohol dependence.
Objectives To identify the changes in the composition of the gut microbiota affected by
alcohol, and to explore whether changes in gut permeability are linked to gut-microbiota
composition in alcohol-dependent subjects.
Materials and methods Dysbiosis can be caused by alcoholic beverage consumption. We
examine alcohol-induced effects on microbiota and how interventions targeted at normalizing
alcohol-induced dysbiosis may mitigate some of the detrimental effects of alcohol.
Results Alcoholic dependence was inversely associated with the levels of butyrate-producing.
Subjects with increased gut permeability also had altered composition and activity of the gut
microbiota. These results suggest the existence of a gut-brain axis in alcohol dependence,
which implicates the gut microbiota as an actor in the gut barrier and in behavioral disorders.
Alcohol-associated diseases can be controlled by gut microbiota, and it can be considered a
‘hidden organ’ with essential functions in host homeostasis
Conclusion This paper addresses the effect of alcohol consumtion on the mirobiota in the
gastrointestinal tract. The intestinal hyperpermeability due to alcohol intake makes it easier
for bacterial cells and their metabolites to enter the portal and the systemic circulation system,
thus changes in gut microbiota, due to alcohol, can affect the gastrointestinal tract and other
organs in the body. Alcohol-dependent subjects developed gut leakiness.
Keywords: alcoholic dependence syndrome, gut microbiota; gut permeability; gut-brain axis
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REFLEXIVE RESPONSES TO SOCIAL CHALLENGES AMONG BREST CANCER
PATIENTS IN SRI LANKA
H.P.N.I. Kumarasinghe
Assistant Lecturer (Temporary), Department of Business Management, Faculty of Business
Studies and Finance, Wayamba University of Sri Lanka
ORCID: 0000-0002-1806-3873
Dr. U.K. Thalgaspitiya
Senior Lecturer, Department of Human Resource Management, Faculty of Management
Studies and Commerce, University of Sri Jayewardenepura
ORCID: 0000-0002-8640-9012
ABSTRACT
Breast cancer is the most diagnosed cancer in women and the main cause of cancer death
worldwide. In Sri Lanka, there has been a steady and significant increase in women diagnosed
with breast cancer in recent years. Many scholars have done studies on the social challenges
of breast cancer patients globally, while no considerable number have been done on Sri
Lankan rural women. Thus, this study focused on identifying the reflexive responses of Sri
Lankan rural women living with breast cancer to social challenges under three themes: family
and community support, accessing medical support and information, and coping with the
financial burden. This study takes a qualitative approach, with data obtained through semistructured and with twenty-four rural women living with breast cancer who were self-selected.
Themes were derived using a first-level analytical coding approach, and data was analysed
using thematic analysis. As major findings, most women have good support from the family
and community. Educational level and employability have affected the degree of social
support, and women who have high social interaction receive greater social support.
Accessing medical support and information was a biggest challenge due to long distance
travelling and no proper way of accessing information before diagnosis. Lack of health
information has a negative impact for these women. Some women even don’t know the
symptoms, available treatments, where to go for treatments, etc. Although most of them have
a severe financial burden, as a positive point of being rural, these women have good
supportive people around them. Women who have greater interaction with society have
greater financial support than others.
In conclusion, women living with breast cancer suffer a lot with responding to many social
challenges. But sometimes, people around them or people commonly in society cannot
understand their responses. So, the community and relevant authorities need to understand
and minimize those challenges.
Keywords: Breast Cancer, Rural women, Social Challenges, Reflexive Responses
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PATTERNS AND CORRELATES OF PREMATURE MENOPAUSE IN INDIA: A
SPATIAL APPROACH
Sampurna Kundu
Centre of Social Medicine and Community Health, School of Social Sciences, Jawaharlal
Nehru University
ORCID- 0000-0002-6386-9040
Prof. Sanghmitra Sheel Acharya
Centre of Social Medicine and Community Health, School of Social Sciences, Jawaharlal
Nehru University
Abstract
Premature menopause is usually referred to the occurrence of menopause in a woman’s life in
less than 40 year of age. The National Family and Health Surveys (NFHS) rounds 2 and 3 had
showed around 11% of Indian women younger than 40 years attained premature menopause.
Few studies are available concentrating on the topic of premature menopause and its
determinants. There have been several estimation problems for premature menopause in
previous studies. Hence, the study essentially aims to examine the levels, trends, patterns and
spatial clustering of premature menopause at state and district level. The National Family
Health Survey is utilized to achieve the study objectives, taking the sample of women in the
age group 15 to 39. Spatial analysis with choropleth maps, cluster maps and spatial
autocorrelation has been done. Further to understand the significant correlates of premature
and early menopause, a set of regression models will be used to give the best fit of the data
and to understand the spatial association of premature and early menopause and its correlates.
The women experiencing menopause before the age of 40 are identified as prematurely
menopaused women. The study excludes the currently pregnant and breastfeeding women.
The overall prevalence of premature menopause is 2.75% among the women of age group 15
to 39. Among the prematurely menopaused women around 45% had surgical menopause and
55% had naturally. Andhra Pradesh, Odisha and Assam are some of the states with quite high
proportion of women who are prematurely menopaused.
Keywords: Menopause; Spatial analysis; correlates
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EFFECT OF MENSTRUAL HYGIENE SCHEME ON ADOLESCENT GIRLS OF
INDIA: HOW SUSTAINABLE WAS THE CHANGE?
Olivia Sarkar
University Of Calcutta Department of Economics, CU.
Professor. Arijita Dutta
University Of Calcutta Department of Economics, CU.
Abstract
Background
In spite of crucial importance of management of menstruation in lifelong physical and social
wellbeing, intervention policies in this area remained scant. In the backdrop of low awareness
and insufficient access to improved menstruation products, juxtaposed with social taboo and
norms, majority of young women still use unhygienic products in India.
Method
The study attempts to measure the impact of the Menstrual Hygiene Scheme (MHS) in India,
introduced in 2011 using NFHS4 (2015-16) unit level data on women. A non linear
difference-in-difference methodology with covariates is performed on the choice of menstrual
products of women in India.
Results
The study finds that MHS has significantly increased the probability of usage of locally made
sanitary napkins among groups of rural women with longer exposure to the program,
compared to the shorter exposed cohorts. This result is robust in comparison to the placebo
test for urban corresponding groups. However, the change in usage pattern is highly visible
among those girls who were school-going, while no significant impact was identified among
the non-school-going cohort. Lastly, school-going cohorts of the currently exposed group (at
the time of data collection) improved the usage, though that was not sustained once the girls
grew up to come out of the net of the program coverage.
Conclusion
While the supply side intervention is seen to affect the usage of only the subsidized menstrual
product, it is important to boost market expansion for menstrual products and brush up the
demand side intervention to stir a sustained behavioural change. There is a need to focus on
creating agency of choice within the individual through community based education. Women
relying on household as agency of choice might experience resorting back to unhygienic
menstrual products with transition of agency owing marriage or work place migration.
Keyword: Ordered probit, non-linear DID, menstrual hygiene scheme peer influence,
behavioural changes.
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HYSTERECTOMY AND ITS ASSOCIATIVE FACTORS AMONG WOMEN AGE 40
AND ABOVE IN INDIA
Swargiary MANALI
Department of Public Health & Mortality Studies, International Institute for Population
Sciences
Paul CHANDRIMA
Department of Population & Development, International Institute for Population Sciences
Kundu SAMPURNA
Centre of Social Medicine and Community Health, Jawaharlal Nehru University
ORCID: 0000-0002-9787-6337
Abstract
Hysterectomy is the most common non–pregnancy-related major surgery performed on
women after the cesarean section. Most studies on hysterectomies in India are based on a
small sample size or on younger women, which does not show the nationwide representation
and the high-risk group of women, i.e., older adults, on a large scale. Studies are based only
on medical or clinical results, which does not consider the socio-economic and demographic
factors influencing the process of hysterectomy. This study examines the prevalence of
hysterectomy among women age 40 and above and the influence of individual and household
level associative factors. The data was taken from the Longitudinal Ageing Study in India
Wave-1 (LASI, 2020), a nationally representative survey. LASI data gives us information
about various demographics, economics with retirement and insurance, family and social
networks, health and well-being of the elderly in India. In the study, females aged 40 or above
were considered; thus, we have a sample size of 39,309. The state-wise proportion of women
who have undergone hysterectomy is depicted through a prevalence map. Bi-variate analysis
like cross-tabulation and chi-square test is used to examine the association between the
dependent and independent variables. For multivariate analysis, logistic regression modeling
is carried out to analyze the effect of the covariates on our dependent variable. Results stated
that women aged 40-50 have mostly undergone hysterectomy, decreasing cases with
increasing age. Medical conditions like excessive bleeding (33.6%) are the leading cause of
the cases. The odds show that women in the urban areas and from the well-off section are
more likely to undergo hysterectomy than the rural area and poorer women. The main
contributor to the rural-urban differential is the number of pregnancies, wealth, social group,
and lifestyle factors. Lack of appropriate gynecological care in the rural and public health
sectors calls for an intervention for women’s health in stages of life. Hysterectomy is not
mandatory for all cases; unless it is extremely life-threatening. Measures are needed to ensure
that suitable and alternative treatment options are available among the respective age groups.
Keywords: women’s health, India, LASI, hysterectomy
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THE CLINICAL ROLE’S OF PSYCHOLOGISTS IN END-OF-LIFE CARE: A NEW
HORIZON IN INDIAN PALLIATIVE END-OF-LIFE CARE
Assist. Prof. Dr. Suantak Demkhosei Vaiphei
Department of Psychology, Assam Downtown University
Abstract
There is no easy way to deliver quality of life in the context of an individual with an incurable
illness and healing impossibility. However, the psychotherapeutic approach interventions to
the terminal care can maximize patient’s discomfort, deals effectively with mental
disharmony, and give ownership to life with responsibility. The psychotherapeutic approach
to terminal illness can serve as restoration therapy to delivers hope and healing even when
cure is not possible in terminal diagnosis. It can reform the terminal patient to look at life
from different angle to find quality of life in the face of inevitable death. Moreover, as the
psychologists are well trained professionals to impact others life in various ways, they are the
right professionals who can effectively deals with the emotional sufferings and mental
disharmony of those patients with major chronic illness like Heart Disease, Cancers, AIDS,
Dementia, and Chronic pain. The interventions of psychologists and its biopsychosocialspiritual psychotherapeutic techniques will deliver a new horizon in Indian palliative end-oflife care through its positive outcomes. Thus, the implementation of psychotherapeutic
approach to terminal care in clinical practices could successfully encounter several
psychological issues like depression, anxiety, mental disharmony, and stress that usually
occur in the last hour’s experience of the terminal ill patients. Moreover, the psychotherapy
techniques of pain management and relaxation therapy could also be a great helps for the
‘trio’ (terminal patient, family, and the clinicians) to produce a quality of life through quality
end-of-life care’ in the clinical setting.
Purpose: The purpose of the current study is to identify the essential role of clinical
psychologists in the clinical practices, and their immense contributions in terminal experience.
The researcher’s aim is to highlight the importance of the psychotherapeutic approach of care
to terminal ill treatment in India and its positive outcomes. The current study is also form to
investigate the present condition of psychologist’s involvement in Indian End-of-Life Care.
Material and Methods: The study required fieldwork and questionnaires formed by the
researcher was used to collect the information’s, followed by philosophical inquiry, with
critical analysis on the existing literature’s and documents through literature review.
Results: Majorities of the Indians are in confusing state that they could not even differentiate
the differences between the Psychologists and the Psychiatrists. At present, the existing Indian
hospitals and health care centres has no place for clinical psychologists, accept AIIMS (All
Indian Institute of Medical Sciences), and other regional medical institutes fully funded by the
central government. Due to the lack of knowledge in understanding the roles of psychologists
in people’s lives in general and terminal illness in particular, the Indian palliative end-of-life
care failed to delivered patient’s Quality of Life, Well-being of the Whole, quality DecisionMaking, Quality End-of-Life Care, and Psychological Well-Being to those suffering with
terminal illness.
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In India at present, people do not consult psychologists and devalued the capabilities the
psychologists, thus psychotherapeutic therapy becomes the most neglected areas of health
care and the existing few psychologists in the country were mostly in academic realms and in
corporate sectors. The present ratio of psychologists in the country and the people are in the
ratio of 1:100,000. Moreover, the country has only 1000 Oncologists, which is in the ratio of
One Oncologist per 2000 terminal ill patients. Therefore, India has a long way to go to fight
against the war of cancer mortality rate. On the other hand, the patient quality of life, treating
psychological symptoms like depression, stress, mental disharmony, and emotional sufferings
are the most neglected areas of care in Indian health care systems.
Conclusion: As per the finding of the researcher, the psychologists who have adequate
working knowledge in regards to terminal treatment process, functioning of the instruments
use in the clinical practices, and with well knowledge of psychometric process are more
successful in their clinical assessment. In palliative end-of-life care, the contributions of the
psychologists in terminal ill experiences were consider as a critical care medicines for the
patient and family, which the contemporary medicines fails to delivered. The role of
psychologists in terminal ill experience can restore a person life, makes oneself grow stronger
physically, mentally to face death anxiety, heals the whole being, and produces a quality of
life and care in the clinical practices. Psychological treatment and its outcomes are
tremendously healing the terminal ill patients in one way or the other, it is a restoration
therapy given to a patient when there is hope for cure. The psychotherapeutic intervention is
visible with positive aspects in patient’s life, it enhances the patient ill condition, makes life
more meaningful, and making the patient more responsible for his/her life. The
psychotherapeutic helps the dying individual to make peace, create a quality time in one’s
life, create a quality time to say goodbye to loved ones. It fulfils the patient’s wishes and goals
and delivers peaceful and meaningful death, which the contemporary medicines and its
technologies failed in delivering it to the needy dying patients.
However, looking at the present condition of end-of-life care in India around five lakhs fifty
thousand terminal patients died every year without receiving their psychological care and
needs. Good death is the term not to use in the context of Indian Health Care System, as the
emotional sufferings, death anxiety, stress, mental disharmony, and depression are not
considers as the terminal symptoms. Clinicians treated the physical pain and symptoms alone,
while the psychological needs were not acknowledge thus far. The Health Care System in the
country need to restores in order to identify the psychological issues experiences by the
terminal ill patients as the terminal symptoms, which are more painful than the physical
symptoms in terminal ill experiences, rather than treating the physical symptoms alone. The
government and the clinicians in the country should not let the patients died with untreated
terminal symptoms and this policy could be visible effective only when the clinical
psychologists were recruits in every terminal ward of all the existing hospitals and health care
centres in the country. The need of the hour’s for terminal patients in the country is to see a
new horizon in Indian palliative end-of-life care, which delivers the whole person treatments.
Keywords: End-of-Life Care, Psychotherapy, Quality of Life, Terminal Illness, Emotional
Suffering, and Clinical Practices
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SOCIAL EXCLUSION AND RELIGION:
A STUDY OF DALIT MUSLIMS IN INDIA
HAYAT AHAMAD
Department of Sociology, Banaras Hindu University Varanasi
ABSTRACT
So far the Dalits of India is concerned, they are the most deprived and marginalized
communities in Indian society. They are deprived of basic facilities and survival to life. They
are fighting since time immemorial to recognize as human being and live in this universe with
dignity. They are largely expelled and exiled citizen of India and people with no rights in
practical and just surviving with food and nothing else. Dalit Muslims as such are mainly the
converted people particularly from Hindu or animism. In Indian constitution only few lower
castes religious groups have been given reservation, like Hindus, Buddhists and Sikhs and this
is only because the caste Hindus recognized that all these religion are of Indian origin and
have none the less related to each other which is not at all a fact. To contextualize the problem
of Dalit Muslims, it is very necessary to understand the origin of caste system, the reason for
conversion and their status in the society. For tribal Muslims there is not a problem at all
because they are given reservation as per the scheduled of the areas but the problem is largely
with the Dalit Muslims who are demanding their rights and inclusion in the reservation
provisions. They are one of the socially excluded categories in Indian only because their
affiliation to the lower castes. The ruling regime on the other hand denies any benefit to the
people of lower caste who got converted to Islam on the idea that they get something like
earning livelihood, dignity and status as human being. The present day Muslim society is
divided into two major groups the Ashrafs, who trace their origins to foreign lands, the upper
caste Hindus who converted to Islam, and Ajlafs, particularly Dalits converts from the
erstwhile Untouchable castes like Bhangi (scavengers), Mehtar (sweeper), Chamar (tanner),
Halalkhor (Dom) and so on. The caste is in fact a social phenomenon shared by almost all
Indian communities irrespective of their religious persuasions. Paper largely focuses on the
socio-economic and political condition of Dalit Muslims and tries to argue on the issue of
present reservation provisions which is not favoring Dalit Muslims to include only because
they belongs to certain religious groups. It also examines the various constitutional provisions
related to the amendments in favor of Buddhist and Sikh Dalits in India.
Keywords: Constitutional Status, Caste Based Discrimination, Social Stratification as
Internal Challenge
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MALICIOUS TALK AND CURRENT SOCIETY (FROM ISLAMIC PERSPECTIVE)
Assoc. Prof. Dr. Naseem Akhter
Department of Islamic Studies, Shaheed Benazir Bhutto Women University
Abstract
Islam is a religion of peace, tolerance, and equality. As a result, it despises all forms of chaos.
Backbiting is a negative behavior that brings negative consequences. These heinous acts have
a negative effect on society as a whole. Muslims were instructed to avoid backbiting as a
result. Selfishness is ingrained in human nature, and his attitude changes over time. As a
result, human beings have ignored Islamic teachings over time, resulting in a plethora of
problems and difficulties. In today's world, we find ourselves in a similar scenario. Everyone
appears to be speaking in a slanderous manner. People do not consider backbiting to be a sin,
and they regard it as a minor infraction. However, malevolent speech is the source of all evils.
In truth, we have disregarded Islam's precepts, and as a result, we are suffering from moral
problems. To safeguard society and the next generation from ruin, it is necessary to follow the
principles of Islam. This article will discuss the impact of back biting on human society and
how teachings of the Holy Quran and hadith can address this social evil with the help system
faith in believers. This specific research can be useful and informative for readers and
academics.
Keywords: Islamic teachings, Malicious talk, Social effects, Current society, Human beings
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THE IDEA OF THE INDIAN MUSLIM WOMAN: IDENTITY AND AGENCY VIS-ÀVIS THE INDIAN STATE
Assist. Prof. Shabeeh Rahat
School of Law, Delhi Metropolitan Education College, Guru Gobind Singh Indraprastha
University
I. Summary
“The communalisation of Indian society has… come to pervade all aspects of life, particularly
areas which are the most sensitive, such as education, the media, the forces of law and order
and even contemporary culture in all its facets”, so says the historian Romila Thapar. The
recent Hijab ban in the Indian state of Karnataka has raised some fundamental questions on
the nature of majoritarian politics in India today. One could say, it may even be against the
constitutional ideas of choice and the freedom to practice of one’s religion, primarily so
because it only seems to target the Muslim minority. One also fears that this section of the
Muslim minority might see a dwindling of young girls seeking formal education, as has also
been the case with girls below 21 years of age being married off in a haste as a response to the
bill proposing to raise the marriageable age for women to 21. In the light of these questions
and apprehensions, the paper attempts to look at select literary writings which image and
imagine Indian Muslim women characters delineating similar representational politics ensuing
from the majority. It shall look at how these characters are challenged to and against
exercising their agency as free individuals. This conflict between religious identity,
stereotypes, self-image, and its impact on the overall cultural identity of this free individual
elicits a close study. The primary texts for this study shall include texts like Zeenuth
Futehally’s novel in English, Zohra (1951) and Qurratualain Hyder’s novel in Urdu, Aag ka
Darya (1959). The paper attempts to question the use of terror and structural violence by state
apparatuses towards socio-politico-cultural deprivation conditioned by an essentialised idea of
the Indian Muslim woman.
Keywords: State apparatuses, Indian state, saffronisation, Indian literature, communalisation,
identity politics, structural violence, Indian Muslim woman
II. Introduction: State and Violence
What started in July 2021 as a prescription for dress code issued in Udupi PU College in the
Indian state of Karnataka, when hijab was banned as part of the uniform, led to propagandist
and parochially construed regulations on young girls’ freedom, not just of choice of practicing
their religion but also of getting education. The hijab ban became a pretext for discrimination,
written apologies for not following the orders, entry being denied to students and teachers
choosing to wear hijab, and eventually protests and violent clashes at several places in the
state. After a petition was filed, in early March the Karnataka High Court upheld the ban
citing it as a non-essential religious practice, which at an educational institution is a
prerogative of the institution whether to allow or not. Now, the apex court, the Supreme Court
of India s to give its judgement in this case. It is in light of this systemic marginalization of
Indian Muslim girls and eventually their education and career that this paper tries to assess the
imaging of their image and imagining in a man’s world, where even the judiciary is not
untouched by a majoritarian political position and is being myopic in this context.
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Timothy Brennan in the book Nation and Narration cites Malinowski’s understanding of
myth which ‘acts as a charter for the present-day social order; it supplies a retrospective
pattern of moral values, sociological order and magical belief, the function of which is to
strengthen tradition and endow it with a greater value and prestige by tracing it back to a
higher, better, more supernatural reality of initial events’ (Bhabha 45). The myth here
becomes synonymous with the concept of nation as it is realised in modern states, which
works as an ‘ideological apparatus’ for the power dynamics of the state. In a recent lecture on
‘Myth and History’, renowned historian Irfan Habib spoke of a similar propagandist attempt
in India where the government agents, the ideological state apparatuses, are erasing a huge
chunk of ill-suited history, the Mughal medieval history by merely mentioning Akbar in
passing and by introducing ancient Hindu texts by predating their existence as found
empirically. He too mentioned the act of mythologizing for the sake of state power. The
fiction of the nation seeks symbols and meanings associated with a national life and culture,
to define subject positions, and to eventually ‘distort(s), disfigure(s), and destroy(s) it’ (Fanon
149). As a justification of modernity, nation as a product of colonial history normalises and
rationalises ‘a set of automatic habits, some traditions of dress, and a few broken-down
institutions’ (Bhabha 172) in the garb of national interest and national culture.
An interesting reference with regards to the Hindi-Urdu language divide is Ramachandra
Shukla’s Hindi Sahitya ka Itihas. He imagines a confluence of languages to form ‘greater
Hindi’ as the national language in independent India. A language in which there are no Hindu
correlatives and belongs to a foreign culture of Muslim despots1. The cost of nation-statehood
was the suppression of cultural differences, rejecting any other version of ‘India’ or
‘Hindostan’ that came in way of a majoritarian and elitist democracy. In projecting and
constructing the idea of a homogeneous Indian culture, Islam had to be delivered of its
cultural complexities and essentialised into a fundamentalist, orthodox and repressive
religion. One has read and seen ample examples of a Hindu being belligerent and insecure of
being outnumbered by Muslims, citing how they marry four times and bear twenty children,
that they are Pakistani spies and of course traitors2. The myth of sexually virile Muslim male
has been significant to the discourse of identity politics in India. Unable to forget the ultimate
tragedy of Partition 1947, still carrying the baggage of its politics, the concern of and for
Indian Muslims continues to be to look for their rightful accommodation. What is worse and
dismaying is that such catastrophes continue to happen, while becoming lived realities. It is
not an event of the past, it is repeated every now and then, when people are estranged in the
blink of an eye. The perception of Indian Muslims who are assumed to be loyal to Pakistan,
the ‘Muslim homeland’, is still that of agents who weaken India from inside.
The distinction between identity and politics of Muslims in India has not been maintained. It
has almost always been conflated, caught in the nexus of centralizing institutions, the state,
nation, and economy (Ernest Gellner, Veer 13). This nexus demands homogeneity and a
shared culture to function. It creates individuals who impersonally bond to form communities
and are only numerically significant. Their subjectivities cannot be given space to flourish in
this arrangement where there is a greater identity prioritized over others, an overseeing
authority which checks it and controls resources (Veer 13). This control over anonymous,
impersonal subjects is achieved by means of force that prevents any deviations and maintains
order. Force is “the ultimate symbolic basis of security” (Talcott Parson,
(http://rint.rechten.rug.nl/rth/dennen/a-viol.htm).
1
2

Shukla, Ramchandra. Hindi Sahitya ka Itihas. 13th Edition. 1961. Kashi: Nagaripracharini Sabha.
“The Fourth Incident” by Swayam Prakash
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The enactment of this force is violence– social violence as in the violation of individual
freedom and privacy, and often in the use of physical violence to suppress dissent or
mainstreaming voices.
The automatons thus made lose their potential for human kindness or sympathy and could be
used by the state or leaders for violence for a collective purpose. Violence can also serve as a
marker of allegiance to the line, or as an entry to a rank, a requirement for reward or
incentive. The propaganda of such identity politics works in this way where each subject is
made aware of their individual significance in the furthering of community’s interest. For
which purpose they are required to give up all traces of personal affiliations working against
community interests– a friendship of several years, social accountability in protecting other’s
dignity etc.
III. Research: Identity Politics
English historiography has had its major contribution in ossifying sectarian assumptions by
dividing the Indian timeline into Ancient (Hindu), Medieval (Muslim) and Modern
(British/Christian)3 periods, while suggesting in its orientalist sorties that brahminical Hindu
culture is representative of Indian culture (Veer 20). Historically, Muslims have been seen as
the Other4, “as different and dangerous”, illegitimate sharers in the majoritarian nation-state
that India was destined to become. Legitimacy and supremacy of the British had to be
established and historians laid the groundwork for this and projected a despotic image of
Muslim rule in India that would facilitate colonial rule by impacting identity formation and
enforcing consciousness of difference. It had since become a rather natural way to perceive
Muslims.
A significant development in the way of demarcating Indian identities in colonial times was
introduction of caste and professional categories in the census in 1872 (Veer, Jalal). This
became a source for Indians to derive and perceive their identities hierarchically alongside
interpretations of Hindu religious texts. In colonial India, this quantitative division of people
on the basis of religion led to the formation of separate electorates in 1909 hardening
assumptions of community-based identity and behavior (Veer, Jalal). From being faiths to
religions, these are further made into political categories in a ‘secular’ to-be government.
Codification of religious personal law during British rule in India also contributed to
relegating religious practice to the personal/private space of faith. However, the same identity
could be invoked as a political category in the public domain where religious symbols become
markers of allegiance to that public national identity. By privatizing religion and secularizing
Indian politics after Partition 1947, the voice of Indian Muslims was all the more politically
enfeebled.
There certainly are multiple identities we associate ourselves with– social, linguistic, cultural,
economic, political, sexual, professional, ideological etc. Religion is also one such category.
Community based identity has come to be seen as “social capital” which can be invested to
yield selective loyalties. The ‘discovery’ of community-based characteristics in individuals
belonging to the community is induced in the process. The individual is “miniaturised”,
packaged in a box of majority/minority identity and conditioned to prove allegiance towards
it.
3

Mill, James. The History of British India. 1817. Baldwin, Cradock, and Joy.
See Engineer, “Islam and Muslims in India. Problems of Identity and Existence” p. 72 and “Gujarat Riots in
the Light of the History of Communal Violence” p. 5047 on the issue of power-sharing; Islam, Maidul,
“Rethinking the Muslim Question in Post-Colonial India” pp. 61-84 on marginalization of working-class
Muslims.
4
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The community itself becomes one large self to which individual micro-selves are attached in
a filial relationship and becomes politically resourceful as “a powerful weapon to brutalize
another” community (Sen in Identity and Violence 24). There also seems to be a uniqueness
and grandeur sought in this identity formation which sets it apart, making it difficult to see the
presence of other identities.
After having ‘discovered’ homogeneous attributes of a majority/minority community, certain
assumptions and symbols are circulated in socio-cultural mores, popular representations,
documentation and literary imagination. Individuals may thus encounter judgements and
hostility that draws from such stereotypes available for consumption of all classes of the
society. The consumer of these stereotypes also moralises assuming them to be true. This is
how “misdescription” gains credibility as the only or only relevant measure of identity. In
case of Muslims in India, the image thus constructed is of a different, unfamiliar, alien, and
sometimes hostile, and definitely regressive community. It only takes one incident to
suddenly feel estranged by people one knew all along and feel naked when looked at with
those eyes, questioning and invalidating their identity.
It has been noted that the marginalization and organized socio-political deprivation of
Muslims has been in effect as early as 1857. Newspapers like The Punjabi and Lahore
Chronicle published from Punjab but controlled by British editorial boards had declared that
Muslims were to the main culprits in the revolt and that Quranic teachings demanded
Muslims to be rebellious, suggesting “to debar Muslims from government service and
suspend expenditure on their education” (Jalal 38). Regional newspapers have always been
successful in propagating such stereotypes owing to their greater reach. The Sachar
Committee Report had some important findings with regards to the Muslim population in
India– underrepresentation in universities and loan procurement, hold only five percent of
government sector jobs while they account for thirteen percent of the population etc. (Unni
10). They also comprise one of the most deprived in availing resources, education, income
and employment (Islam 63-64). Even their representation in legislative bodies is insufficient
(Iqbal A. Ansari, Political Representation of Muslims in India: 1952-2004, Manak, New
Delhi, 2006). Their presence in the organized working class is also negligible (Islam 65).
These factors become important determinants for a communalized state of mind leading to
violence and deprivation.
On the other hand, it may be seen that Muslim political leaders hardly show any concern in
this regard let alone take up the issue of representation at the legislative level. The socioeconomic condition of the Muslim populace is at the most used in campaigns both by majority
and minority leaders. It is in their best interest that this community remain needy and
vulnerable so that it may be politically exploited. The matters that are taken up are intra-faith
enmities or inter-faith friendly relations. Shibli Nomani, a religious scholar and intellectual in
early twentieth century, and B. R. Ambedkar around the middle of the century spoke about
the need for non-communal political parties which emphasize individual rights and
constitutional issues, rather than be preoccupied with religious representation in politics.
IV. Findings: Zohra (1951) and Aag ka Darya (River of Fire) (1959)
With Zohra (1951), the woman is finally able to take the centre-stage in a novel about herself,
without being associated with a family name or a husband, but complete in its own right. It is
also important to acknowledge that Zohra is written by Zeenuth Futehally, one of the
foremost woman novelists in Indian English.
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The world inside the text still could not tolerate the ‘women-raj’ (Futehally 39), a phrase used
merely to denote disagreements between the patriarch, the Nawab, and Zohra’s mother over
prioritising her engagement and not a mushaira, a poet’s gathering. Zohra revolves around
pre-independence Muslim aristocracy of Hyderabad, where the eponym finds herself caught
between her urge for creative expression and education, and marriage. Zohra is able to
negotiate social norms and attain some semblance of freedom only towards the end of the
novel. She finds fulfilment in caring for the underprivileged during an epidemic, teaching
older women and in her love for Hamid. These eventually also become the reasons for her
early tragic death.
Zohra is brought up in an orthodox Muslim aristocratic family where it may be considered
progressive of her family to send her to high school, to let her paint or be part of poet’s
gatherings, in purdah of course. The Nawab sahib, her father, confesses that he has never once
been sorry of her being born a girl, ironically as an expression of his love for her. According
to social norms, as soon as she reaches a marriageable age, her wedding is to be arranged by
the family. She is formally asked for her consent only afterwards while she had no choice but
to agree for the sake of the honour of the family. She suddenly realises that her dreams to
study further or to paint, let alone have a career which is never an option for women of her
class, or marry someone for love, will never see the light of day. It simply meant ‘the end of
her freedom’ (32). Choice, or the agency to exercise one’s will, is not available to women of
the aristocracy to which Zohra belonged. This woman only remains a body which carries the
honour and lineage from one family to another. When she succumbs to the will of the family,
men like Bashir, Zohra’s husband, passingly comment that she could have easily pursued art
as a career, unaware of his privilege even in making this statement. It is the same person who
is not ready to leave her and his sister alone in the bazaar on their own, assuming the role of
their protector.
In a novel written by a woman about a woman, it is only unfortunate that we mostly find
women who have remained silent following strict norms of modesty expected of them. These
stifling social codes are captured with great exactitude in Zohra. Much like Zohra’s consent,
women have to fulfil many other customary expectations. A woman was not supposed to
respond when the Imam asks for her consent for the nikah in the first time (which still is the
case unfortunately in the Indian context). It is considered immodest if a bride shows
eagerness. She is not supposed to speak or act even when asked to. Zohra is conditioned into
believing that display of emotions or affection in public places is immodest (183). Newly-wed
brides had to be bedecked with jewellery and ornate clothing. They could not have pale lips
and wearing makeup was also not preferred, so she would have to chew paan or betel leaves
to colour her lips. It is only when Zohra meets Jehan Ara in Musoorie that her romanticised
ideas about marriage of choice, children and fashion are unsettled. Jehan Ara married out of
her choice but for his social standing and not for love. She is a so-called ‘fashionable woman’,
one who wears makeup and calls her husband by his name. She is a mother but has left her
child in the care of her mother to take a vacation. It is not something Zohra can easily
comprehend how a mother could be away from her children and enjoy herself! Or how she
did not marry for love even when she made a choice! This was a glimpse of life in a liberal
society she experiences later in Paris.
The nationalist-colonial conflict surfaces in the identities of the major characters in Zohra.
Being a woman from the aristocracy and also married into one, Zohra cannot think of joining
the Indian freedom struggle. Her friend Nalini is a part of Hamid’s group of nationalist
friends, along with other women. She identifies with the cause and methods of Gandhi and
believes it is a kind of revolution that he has brought.
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Zohra longs for Khaddar saris which are both a political and an economic weapon against the
British. Hand-spun cloth, khaddar, was advocated by Gandhi, and wearing khaddar kurta or
saris, and Gandhi cap had become symbols of the young nationalist (119). She thinks to
herself upon receiving a letter from a co-worker of Hamid, Zohra’s brother-in-law, that he has
been able to achieve something in the Salt satyagraha and she is but a woman. Bashir had
grown into a conservative Muslim from being a person with a scientific temperament, against
mixing religion and politics. He even starts to complain against Zohra not praying as
punctually. He questions whether she is a Muslim anymore while he himself has very less to
do with Islam but for the newly acquired fanaticism and intolerance.
Zohra begins in a space for which Ahmad Ali’s Twilight in Delhi (1940) had already prepared
the ground. It similarly evokes a nostalgia of the bygone in the vestiges that are left in the
Hyderabadi Muslim aristocracy. It builds a space which has so far been insulated from the
impact of colonial rule and the anticolonial movement. As it moves towards the peak of the
freedom movement, characters like Khorshed and Nalini emerge as contributing to the cause
of the independence of India in their own way. The seal that this orthodox, aristocratic society
is bound with slowly appears to be breaking at the hands of these women characters, and in
the marked influence they have on the protagonist, Zohra. She learns to shed how her mind
has so far been conditioned in this space with attributes she begins to defy later. It is the
becoming of Zohra and the unbecoming of this aristocratic space that one experiences
throughout this novel. The change might seem to be insignificant but has surely unsettled and
challenged the notions of characters like Bashir, the orthodox educated elite.
The city of Hyderabad in Zohra is different from Delhi and its narratives. It has a predominant
aristocratic Muslim culture, one of mushairas, women in purdah and English-educated men.
Girls are required to settle down to domesticity as soon as possible. Even the little they may
be allowed, like Zohra’s attending mushairas which are typically only-males events, they still
remain in purdah. This aristocratic domestic space is stifling for women who have their own
ideas of freedom and modesty. While it is appropriate to have a girl closely inspected by
prospective in-laws, talking about their own marriage or prospective husbands would be
labelled as immodest. This disciplining continues even when the girl is married off, now
bound with a corresponding set of norms for a daughter-in-law. The surveillance over her
body, appearance and behaviour begin with the inspection and continue much longer after the
wedding as well. It is almost outrageous for the new bride to be given privacy by the elder
women and servants of the household, or the couple going away on a honeymoon on their
own. The restraint is normalised and naturalised in women like Zohra and the prying eyes
follow her even when they are absent. She hesitates being her natural self even away from
them. Her screams get muffled because of this conditioning when someone attempts to molest
her in a city like Paris. Her sense of propriety disables her to even defend herself in face of an
accident.
Hamid is writing a novel located in Hyderabad which appears to be a utopia he would rather
be in with Zohra. It is a story of two lovers who postpone their wedding to join the
satyagraha. When Hamid narrates the story, it ensues a discussion resulting in outbursts from
Zohra. She expresses how the Hyderabadi society, the zenana society, doesn’t allow the
mixing of the genders and thus ensures to keep the women suppressed, unaware that they may
also have a choice in marriage. She even questions his privilege in that he assumes girls here
could rebel against their parents or say no to a proposal according to Islamic law. Zohra is
alleged to have been influenced by such wayward nationalists in Hamid’s company.
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In Qurratulain Hyder’s Aag ka Darya (River of Fire) (1959), Talat feels peace inside her
when she looks at the Buddha, the Shakyamuni, while Hammeda Bano expresses the deeply
entrenched sectarian beliefs in the community which had begun to manifest in day-to-day
life– ‘Muslims should not think or talk like that’. This is the kind of thought propelling a selfimage that lay latent until now. The ‘hindi or hindustani’ debate was gaining impetus, as
language becomes one of the primary recipients of this identity politics. The ‘national culture’
was being coated with religious colours seeping deep down into individual consciousness of
these communities. This becomes the final destination for the nation in the hands of the
coloniser to eventually lay internally divided (Hyder 244-45). Chapter 51 of the novel deals at
length with ideology and the individual, peace and war, India under colonial rule, the issue of
loyalty and its parameters, communal sentiments and stereotypes (303-06). These issues
spring up in a long conversation between Champa and Professor Bannerjee. Champa, who is a
Muslim, very articulately pronounces that her loyalty is unflinching towards India. Since she
has been brought up in an Indian Muslim household, she encounters people who look at her
like a traitor in this nation. It ‘depicts the disorientation of a people who, for no fault of their
own, found themselves strangers in the country’ (Asaduddin 85). She raises central questions
on ethics in politics and on religion and spirituality. When the ‘moment of rupture’ is close,
the sectarian sentiments percolate down to common people, the stigma of being a traitor is
attached to the entire Muslim community.
Meanwhile, in a world of advertisements and print-capitalism, national cultures were being
glorified which stand against each other, trying to project customs as culture which, as Fanon
would say, ‘[I]n its essence (it) is opposed to custom, for custom is always the deterioration of
culture’ (Fanon 224). Propaganda permeates everything. But for Champa, an epiphany lets her
find her roots which are in her own city of Benares, where she is ready to fight for her
legitimate rights to citizenship. She becomes the metaphor for the unbound India that lies in
the hearts of its people, the river-incarnate, who controls her own destiny, and the native
intellectual who makes efforts ‘in the sphere of thought to describe, justify, and praise the
action through which that people has created itself and keeps itself in existence’ (233).
People like Champa, firmly rooted in their culture and land, yet have to live like they never
belonged. She suffers the paradoxes of the expectation to be submissive and fit in, being a
woman and from the middle class, and also belonging unashamedly to a community which is
believed to impinge on the Hinduized nationalist imagination. While most succumb to these
straight jacketed labels of identity, figures like Champa and Zohra pose a challenge to the act
itself, problematising if not entirely defying any and all modes of containment. Here, one is
looking at identity as malleable, a mould that takes in various labels simultaneously, even
dichotomous ones, lets each breathe on its own and survive the larger effort at homogenizing
into national standards. One is arguing an existence through the civilizational ethos of
composite faith and culture, of coexistence in postcolonial times, values that once
characterized the subcontinent, where identity absorbed various layers in itself and produced a
certain consciousness not limited to sub-/national allegiances but a sense of belonging to the
place that nurtured your identity. Yet the trauma of not being accepted or being looked
askance at only because a Pakistan was created and they chose to stay back having thought of
India as their homeland. It's the kind of an existential suffering of having chosen and being
made to experience a dislocation that is about to happen.

314

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

V. Conclusion: The Essential Indian Muslim Woman
This conflict between religious identity, stereotypes, self-image, and its impact on the overall
cultural identity of this free individual elicits a close study. The paper attempted to question
the use of terror and structural violence by state apparatuses towards socio-politico-cultural
deprivation conditioned by an essentialised idea of the Indian Muslim woman. The selections
and distortions in history project a preferred “idea of citizenry” which fashion self-images and
perspectives on identity. A rightful citizen of the Indian secular socialist democratic republic
is Hindu in appearance. Any other community, particularly Muslim, has to earn its citizenship
by being apparently areligious. One is required to disclaim “too close an association with the
specific traits of the minority community, religious and cultural. Otherwise there is no
escaping the pejorative label of ‘communalism’” (Jalal 573). There seems to be an underlying
assumption that one cannot be nationalist and religious at the same time, if one belongs to the
minority. And it is more than obvious that most of the religious markers and religious honour
are to be imposed on women, sometimes accepted by choice as well. Whether it is the Gujarat
Riots of 2002, or the Hijab Ban enforced in Karnataka schools in 2022 in India, it is an
absolute farce that state machinery becomes in such events. The lumpen are made into agents
perpetrating violence and its “very naturalness is produced by a political process” (Veer 7),
like one saw in a recent event when a bunch of right-wing fundamentalist goons harassed a
lone woman in the streets amid the Hijab ban row. The presence of one community is cited as
a threat to the other and its dignity, and it seemingly becomes reasonable to exterminate that
community by the state apparatuses even like the judiciary which would go ahead to deprive
young girls of education than give them the religious choice to wear hijab as part of school
uniform.
It makes one pore over such incidents which alienate and marginalize a community. The
people under attack lose their dignity and sense of belonging. They have to deal with
insecurity as a result of such cultural violence, which makes the majority and liberals even
feel what is happening is right. A beard or a head cover are not tools that can jeopardize
anyone’s identity. They are markers of personal and religious choice just as the choice of a
profession or sexuality. In the Indian context, such choices are mostly not available as
secularism and majoritarian nationalism has only conditioned people into believing the
absence of such choices or such a freedom. It is in the everyday, systemic, structural, cultural
and also direct forms of violence that a community, a doubly marginalized gender from this
community suffers.
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TRACING THE NARRATIVES FROM SHITALA TO CORONA AS THE
FEARSOME AND BENIGN WOMEN GODDESSES
Divya Gauri
Jawaharlal Nehru University
Abstract
Historically, India has had a distinct, culturally rich rural heritage with multiple traditions,
folklores, and institutions. In rural institutions, folk deities have been prominent, despite
being ignored or denigrated by the organized religions. In a lot of cases we can clearly mark a
link between deities of organized religions with that of the folk deity. This proposal will
focus on a few of the folk deities, specifically the female deities who came into existence due
to the fear of the unknown. The paper will focus mainly on the narratives of such female folk
deities from Bihar region. The goddesses in India have been worshipped as nurturing or
punishing mothers, protectors of community, human problem-solvers, symbols of virginity
and purity, the origins of the fertility of the crops and human beings, mediators between
humans and male deities and sources for healings.1 Worshipping women as fearsome and
benign goddesses have been a common practice across culture. Focusing primarily on this,
the paper will try to analyze the engagement of gendered bodies as the part of the
representational practices.
Drawing majorly from the origin and culmination of Shitala, the chicken pox goddess into
the canon of organized religion, the paper will relate it with the narratives of Corona Mata,
newly discovered goddess whose origin can be traced around the similar narrative of fear and
uncertainty that ultimately brought a new mother goddess to the rural India as the pandemic
hit the world at large. When Chicken Pox was transformed into the Mother Goddess, it was
formless and was worshipped mainly by the women as fearsome and benign women folk
deity. Similarly, the goddess associated with corona, although a practice completely based on
superstition, is an interesting case to study the agency of women. All over the news it was
mostly women who were worshipping corona and narrating story of her origin from a cow.
This further will also engage with the idea of domestication of the female folk deities and
their transformation to the brahmanical deities, leading to the erasure of certain aspects like
the agency of women.
Keyword: Folk Deities, Rural women, brahmanical erasure, religion, folk culture

1
Mircea Eliade (ed. in chief), The Encyclopedia o/Religion, Vol. 6, Macmillan Publishing Company, New York,
1987, p. 6
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OFFICIAL REVIVAL OF THE RELIGION OF GODDESS AIA//AYA OF MY//OUR
REPUBLIC WILL HELP THE REHABILITATION OF THE HISTORICAL TRUTH
AND WILL BECOME AN ACTIVE MEANS TO DEFEND OUR COUNTRY FROM
IMPOSITION OF FOREIGN RELIGIONS
Dr. Natela Borisovna POPKHADZE
Head of Scholarly Information at Phassis Academy in Tbilisi
ORCID: 0000-0003-1552-7860
ABSTRACT
The famous prestigious historical name of our multimillennial kingdom was Aia and/or
Aiakolkheti. Aia//Aya was the official goddess of our kingdom. Her festivity day is still
celebrated in spring in March in many villages in our mountains. Archaeologists have
excavated several religious centers dedicated to goddess Aia and to her husband god Utu. I
shall talk about them. E-Babbar meaning The White House is one of their famous religious
centers. It is a rectancular ancient interesting building. Its description was made two
centuries ago by famous historians. Modern sckolars go on the investigations. I stress that we
had a goddess of the rising morning sun called Aia and her name was given to our kingdom
called Aia and Aiakolkheti. The revival of this name will be good in many respects.
The official stance of our governments for some time has been the declaration that the
Christian religion saved our ethnicity by coalitions with other Christian kingdoms from
invasions by Muslim invaders.I shall talk about that attitude. I shall mention several
documents written several centuries ago dealing this attitude. In one letter written by our
widowed queen Rusudan Bagrationi daughter of our queen Tamar Bagrationi in the 13th
Century sent to the Pope of Rome the name of our country was mentioned as Iberia instead of
Aiakolkheti. This lead to the misinterpretation of our kingdom's place and the letter was taken
to Hibernia that was Ireland. Our queen Rusudan died never receiving the answer from the
Pope. I shall talk about this letter discovered by our scholars a century ago in the archives
dealing with Ireland because our letter was sent to Ireland//Hibernia and I shall stress the
necessity of choosing Aiakolkheti as revived official name of our country instead of its later
recent names Georgia, Gruzia and Gurcistan.
Despite the desire of many scholars living in our Republic called Sakartvelo officially in our
native language called Kartuli ena - to revive officially its older names Aia and Kolkheti
attested even in cuneiform scripts in texts written in 2000s BCE, the agricultural permanent
exccibition of world’s viticulture taking place in France since June 2017 has the younger
name Georgia in the inscriptions. The text says that Georgia is the cradle of viticulture. The
drawbacks of the words Georgia and Georgian are that these are not used in ancient times and
when used in the first century by Strabo, the Elder Pliny, Tacitus and Pomponius Mela in
their geographical descriptions they refer only to small several regions that are outside of our
Republic in this century. The director of the National Museum of Archaeology situated in
Tbilisi supplied materials to that important exhibition. He is a biologist by education but well
knows history inasmuch as his father was a famous historian. I shall quote materials from
Wikipedia proving the basis of mentioning our country as Aiakolkheti and/or as
Aiakolkhetikardugeorgia instead of Georgia when there is talk about very ancient agricultural
events and artifacts connected to 8 000 years old history of viticulture of our country.
Keywords: Goddess Aia, Aya, Aiakolkheti/Sakartvelo/Gurcistan/Gruzia/Georgia
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AN OUTLINE OF THE PROPOSED RESEARCH WORK ENTITLED
Sapna Kumari Sah
For the degree of Master of Philosophy In English University: Amity Institute of English
studies and Research, Amity University
Abstract
The paper entitled “Women and Society in Indian context” will focus on the status of women
in Indian society, keeping in mind the problems in the national perspective.
The elevation of Women’s position in any society is crucial to that culture’s progress.
Unfortunately, the truth of Indian culture is that women continue to face discrimination And
disregards in a variety of ways, including inadequate nutrition, a lack of jobs opportunities ,
denial or limited access to education, poor health, lack of property rights , increased child
labour , and abusive behaviour at home ,among others. We can tell that their situation is
pitiful if we examine it .Women’s standing , in general, speaks to cultural models of all eras.
The social standing of women in a country represents the social mood of the time. Making
inferences about the position of women, on the other hand , is a difficult and challenging task.
As a result, it is crucial to understand their historical standing. There have been several
phases of increase and fall in the position and job of women in indian history , from ancient
to modern times. Females have been a subject of research throughout the history, from
ancient to present times. Women’s status varies greatly from one part of the world to the next.
Females, on the other hand , do not have the same status as men wherever.
Gender bias, gender stereotypes, inequity, and injustice were all prevalent in the early days of
female birth. Female foeticide, infanticide, maternal delivery and female newborn mortality
were all widespread. However, with the advancement of educational possibilities and
women’s empowerment, women’s status in Indian society is steadily improving. The disease
of stereotypes and gender roles continues to wreak havoc on Indian culture. The objectives of
the present paper is 1) To study the historical profile of Indian women. 2)To identify the
challenges that Indian women face .3)The study focuses on the role of women in Indian
society.
Keywords: Discrimination, identity , uneducated, gender stereotypes
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THE IMPACT OF DIGITIZING ZAKAT AND PHILANTHROPY IN INDONESIA
Novalini JAILANI
Postgraduate of IAIN Pekalongan, Department of Islamic Economics
ORCID: 0000-0003-2815-9753
AM. Hafidz MAKSHUM
Faculty of Economics and Islamic Business IAIN Pekalongan
ORCID: 0000-0001-5444-5636
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
Faculty of Economics and Islamic Business IAIN Pekalongan
ORCID: 0000-0002-8394-5776
ABSTRACT
This study aims to describe the impact of digitizing zakat and philanthropy in Indonesia. The
method in this research is a descriptive analysis in the form of library research using a
qualitative research approach. In this study, used secondary data obtained from regulations,
previous research studies, and other literature with similar research topics. The results of the
study found that amil zakat and philanthropic institutions in Indonesia are developing digital
zakat transactions. The goal is to make it easier for muzaki or donors to distribute zakat, infaq
and alms. The Indonesian Zakat Initiative (IZI) sees digital zakat as an opportunity that must
be used to make it easier for muzakki to fulfill their obligations. But the fact is that not all
donors can move their zakat through digital channels, at least 40 percent (muzakki) who pay
their zakat use digital channels, the rest are still pay zakat via bank transfer. Amil zakat and
philanthropic institutions have new challenges in the development of digital zakat
transactions. The challenge is that all processes that occur within the institution must be fastpaced. Through digital zakat services, muzaki and donors can choose to channel zakat infaq
and alms funds to the programs they want. The impact of digitizing zakat for zakat
institutions are the speed in the process of receiving, reporting, implementing programs and
reporting to the public through digital applications or media.
Keywords: Zakat, Philanthropy, Digitization
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HALAL INDUSTRY OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN INDONESIA
Rizky ANDREAN
Faculty of Economics and Islamic Business IAIN Pekalongan
ORCID: 0000-0001-8288-2630
Hendri Hermawan ADINUGRAHA
Faculty of Economics and Islamic Business IAIN Pekalongan
ORCID: 0000-0002-8394-5776
ABSTRACT
This study tries to examine the opportunities and challenges of the halal industry in
Indonesia. The method in this research is a descriptive analysis in the form of library research
using a qualitative research approach. In this study, used secondary data obtained from
regulations, previous research studies, and other literature with similar research topics. The
results of the study indicate that opportunities for the development of the halal industry in
Indonesia have several aspects. Among them are global recognition, the potential for halal
food, the potential for halal tourism, and the potential for halal lifestyle. The challenges of the
halal industry in Indonesia are generally divided into external and internal challenges.
External challenges consist of three challenges, namely the number of competing countries,
the unavailability of globally agreed halal certification, and the incompatibility of Muslim
countries in setting halal product standards. The internal challenges include the lack of halal
awareness among the Indonesian people, the problems of Law Number 33 of 2014
concerning Guaranteed Halal Products, and the low awareness of the Indonesian people to
compete in this halal industry. The government’s role which is now contained in the Halal
Product Guarantee Act will be a solution for the halal industry opportunity, if it is carried out
properly and immediately realized.
Keywords: Opportunities, Challenges, Halal Industry
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TOWARDS AN EGALITARIAN SOCIETY: PERIYARISM AS A PHILOSOPHY TO
DREAM A BETTER NATION
Muhammed Abdu Rahman
Center of Excellence for Periyar Thought (CEPT), Perıyar Manıammaı Instıtute Of Scıence
& Technology
Dr. D. Jayakumar
Assistant Professor,
Center of Excellence for Periyar Thought (CEPT), Periyar Maniammai Institute Of Science
& Technology
ABSTRACT
This paper is an attempt to read the contemporary politics in India and to suggest some
practical solutions already proposed by Periyar Ramasamy through his movements in Tamil
Nadu, one of the states in India. The contemporary politics of India brings questions on
citizenship and the idea of Indian nationalism. To understand these contemporary
phenomena, one cannot merely go around between the elite and subaltern versions of Indian
nationalism but would have to actively engage with the histories and ideologies of social and
political movements whose founding premises were not, in fact, are not definable within the
terms of Indian nationalism. This research paper is aimed to study the aspects of the SelfRespect Movement, a radical anti-caste movement, begun by E V Ramasamy Periyar in 1925,
and which convulsed the Tamil country into eruptions of defiance, anger, and subversion for
the next two decades. This is so, particularly, with reference to the women's question, the
resolution of which was quite central to the self-respecters' anti-caste agenda. While some
formal victories have been secured meanwhile, such as the legalization of self- respect
marriages, which desacralized marriage and re-defined it as a contract for living together, and
the securing of women's rights to property in law - both of which were made into law.
Keywords: Periyar Ramasamy, Self-Respect Movement, Egalitarian Society, Politics in
India, Periyarism, Periyar Philosophy
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DİJİTAL RADYO YAYINCILIĞI KARASAL RADYO YAYINCILIĞININ SONUNU
GETİREBİLİR Mİ? MEDYADA YAŞANAN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN RADYO
YAYINCILIĞINA GETİRDİĞİ AVANTAJLAR VE FIRSATLAR
Doç. Dr. Mihalis KUYUCU
Alanya HEP Üniversitesi
ORCID: 0000-0002-1931-6844
Özet
Dijital dönüşümde yaşanan baş döndürücü hız işitsel medyanın da yeniden yapılanmasına
neden olmuştur. İnternet hızının artması, akıllı telefonların yaygınlaşması sonucunda egemen
medya tüketim biçimlerinden biri haline gelen mobil medya ortamları radyo yayıncılığının
yayın biçimlerine radikal etki etmiştir. Bu dönüşümle beraber dijital radyo yayıncılığı
kavramı da artık eskisinden daha fazla konuşulur olmuştur. Dijital radyo yayıncılığının en
yaygın formatlarından biri de İnternet radyoculuğu olmuştur. Her geçen gün sayısı artan
internet radyoları hem yayıncıya hem de dinleyiciye istediği yerden radyoya ulaşma imkanı
vermekte ayrıca alternatif içerik fırsatları da sunmaktadır. Bu çalışmada dijital internet
yayıncılığı formatlarından biri olan internet tabanlı web radyoları hakkında bir araştırma
yapılmıştır. Çalışmanın amacı dijital radyo yayın formatlarından biri olan web (internet)
radyolarının dijital yayıncılık içindeki konumu hakkında bir araştırma yapmaktır.
Araştırmada ‘web (internet) radyoculuğu dijital yayıncılığına hangi avantajları getirmiştir?’
ve ‘dijital radyo yayıncılığı gelecek karasal radyo yayıncılığının (FM Yayıncılığı) yerini
alarak karasal radyo frekanslarının kapanmasına neden olabilir mi?’ sorusuna yanıt
aranmıştır. Araştırmada yaşları 18 ile 22 olan ve üniversitelerde eğitim alan kuşak olarak Z
kuşağı temsilcilerine uygulanan anket yöntemi ile uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda
araştırmaya katılanların büyük bir bölümünün işitsel medya mecralarından biri olan radyo
mecrasının yaşanan dijital dönüşümden etkilendiğini savunduğu görülmüştür. Araştırmaya
katılanlar genel olarak dijital radyo yayıncılığının sahip olduğu “mekan” – “zaman” ve
“içerik zenginliği” gibi avantajlardan dolayı FM bandı üzerinden yayın yapan geleneksel
radyo yayıncılığına bir tehdit oluşturduğunu ve zamanla karasal radyo yayıncılığının
işlevsizleşerek talebinde yaşanan düşüş nedeniyle atıl hale gelerek kapanmak zorunda
kalacağını düşünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Radyo, Karasal Radyo Yayıncılığı, FM Yayıncılığı, Dijital Yayıncılık,
Dijital Dönüşüm, İnternet Radyoculuğu, Web Radyo
CAN DIGITAL BROADCASTING FINALIZE TERRESTRIAL BROADCASTING?:
THE ADVANTAGES AND OPPORTUNITIES OF THE DIGITAL
TRANSFORMATION THAT BROUGHT TO RADIO BROADCASTING
Abstract
The dizzying speed experienced in digital transformation has also led to the restructuring of
the audio media. As a result of the increase in internet speed and the widespread use of smart
phones, mobile media environments, which have become one of the dominant media
consumption forms, have had a radical effect on the broadcasting forms of radio
broadcasting.
With this transformation, the concept of digital radio broadcasting has become more talked
about than before.
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One of the most common formats of digital radio broadcasting has been Internet radio
broadcasting. Internet radios, the number of which is increasing day by day, allows both the
broadcaster and the listener to access the radio from wherever they want, and also offers
alternative content opportunities. In this study, research was conducted on internet-based web
radios, which is one of the digital internet broadcasting formats. The aim of the study is to
conduct a research on the position of web (internet) radios, which is one of the digital radio
broadcasting formats, in digital broadcasting. In the research, answers were sought to the
questions of "What advantages did web (internet) radio broadcasting bring to digital
broadcasting?" and "Can digital radio broadcasting replace the future terrestrial radio
broadcasting (FM Broadcasting) and cause terrestrial radio frequencies to be closed?". In the
research, it was applied with the questionnaire method applied to the representatives of the Z
generation as the generation who are between 16 and 22 years old and educated at
universities.
As a result of the research, it was seen that most of the participants of the research argued that
radio, one of the audio media channels, was affected by the digital transformation. The
participants of the research, in general, stated that digital radio broadcasting poses a threat to
traditional radio broadcasting over the FM band due to its advantages such as "space" "time" and "content richness" and that, over time, terrestrial radio broadcasting may become
inactive and may close due to the decrease in demand.
Keywords: Radio, Radio Broadcasting, FM Broadcasting, Digital Broadcasting, Digital
Transformation, Internet Radio Broadcasting, Web Radio
1. Giriş: Radyo Yayıncılığı
Latince “ışıma” anlamına gelen “Radius” sözcüğünden türeyen radyo, ses, müzik ve
efektlerin elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla ulaştırılmasını ifade etmektedir (Gökovalı,
2005:43). 1860 yılında James Clark Maxwell’in keşfettiği, 1865’te ise ışık hızında hareket
ettiğini öne sürdüğü radyo dalgalarını kullanan Heinrich Hertz, Maxwell’in iddiasını
kanıtlamış ve 1886’da bu dalgalara kendi adını vermiştir. Marconi ise 1901’de bu dalgaları
kullanarak sesi önce kısa sonra uzun mesafeye göndermeyi başarmıştır. Lee de Forest
1907’de Eiffel Kulesinin tepesine radyo anteni yerleştirerek radyo tekniğine yeni boyut
kazandırmıştır (MEGEP, 2008).
İlk ticari radyo yayını 1922’de ABD’de başlamış, aynı yıl BBC de yayın hayatına başlamıştır.
1935’te FM dalgalarının keşfiyle daha kaliteli ve kesintisiz bir radyo yayını dönemi
başlamıştır (Balibeyoğlu, 2009:87). Türkiye’de ilk radyo yayını 1927 yılında
gerçekleştirilmiştir (Akalın, 2011:99). 1932 yılında Atatürk’ün isteği ile Ayasofya Camii’nde
okunan mevlit ile ilk naklen yayını yapılmıştır. İlk canlı spor müsabakası ise Fenerbahçe ile
WAC arasında oynan futbol karşılaşması olmuştur. 1964’te TRT’nin kurulması ile radyo
yayıncılığı TRT’ye devredilmiş, 1967 yılında Erzurum ve İzmir radyoları yayına başlamıştır.
1990 ise birçok özel radyonun kurulması ile radyo yayıncılığındaki TRT tekeli kırılmıştır
(Aziz, 2012:54).
2. İletişimin Dijitalleşmesi
Yirminci yüzyılın son çeyreğinde başlayıp yirmi birinci yüzyılın ilk 10 yılında internetin ve
bilgisayar teknolojilerinin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle birlikte
birçok farklı ve yeni kavramlar kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavramların başında hiç
şüphesiz sayısallaştırma ve dijitalleşme kavramları gelmektedir. İlk bakışta birbirinin aynısı
olarak düşünülen bu iki kavram, tam olarak birbirinin aynısı değildir. Sayısallaştırma,
dijitalleşmenin bir parçasıdır.
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Fiziksel bir varlığı bilgisayar ortamına aktarmak sayısallaştırmayken, dijitalleşme, daha çok
bu işlemin ardından sayısallaştırılan bilginin kullanımı ile ilgilenmektedir (Seker, 2014:43).
Sayısallaştırma, kâğıt belgeler, mikrofilm görüntüler, fotoğraflar, sesler ve daha fazlası gibi
analog / fiziksel şeylerin dijital (bit ve bayt) bir sürümünün oluşturulmasıdır (Aldemir ve
Oğuz, 2006:122). Sayısallaştırma, varlığı fiziksel dünyada olan nesneleri ve bilgileri
sonsuzluğa ulaştırmanın bir aracıdır. Bu sonsuzluk ise dijitalleştirme ile sağlanmaktadır.
Dijitalleşme, etkileşimleri, iletişimleri, işletme fonksiyonlarını ve iş modellerini dijital ortama
dönüştürmektir (Özgiden ve Çetin, 2013:43). Dijitalleşmeye giden süreç internetin
yaygınlaşmaya başlaması ile başlamış, günümüzde ise tamamen kişisel bir internet
deneyimine ulaşmıştır.
Dijital iletişim çağında yaşanan teknolojik gelişmeler ve yenilikler, insanların gündelik
yaşantısındaki faaliyetlerini dahi etkiler düzeydedir. Sosyal ilişkilerden ticari faaliyetlere
kadar insana dair tüm ilişkilerde dijital iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan
faydalanılmaktadır (Çaycı ve Çaycı, 2017:88). Bilgi iletişim teknolojilerinin iletişimi
kolaylaştırması ve içeriğini değiştirmesi ile başta sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik olmak
üzere hemen her alan kendi içerisinde yenilenmiştir. İletişim teknolojileri de bu değişimin bir
ürünüdür. İletişimin yeni yapısı sayesinde uygulamada köklü değişiklikler yaşanmaya
başlamıştır (Öksüz ve Altıntaş, 2017:128).
Teknolojinin artan ve günden güne yenilenen şekliyle günlük yaşamın içerisine daha fazla
dahil olmasıyla bir dijital kültür doğmuştur. Dijitalleşen gündelik hayat ve teknolojik
yenilikler ile birlikte kitle iletişim araçlarının da dönüşüm yaşaması zorunlu hale gelmiştir.
İletişim araçlarının artışı ile internet daha sık kullanılır olmuş ve kitle iletişim araçlarının
yerini almaya başlamıştır. Yeni iletişim teknolojilerinin kitle iletişim araçlarına sunduğu
imkanlar ile dönüşüm başlamıştır. İletişim teknolojileri ve medyanın birlikte kullanımı ile
yaşanan dönüşüm, bireyleri yalnızca izleyici ve dinleyici olmaktan çıkarmış ve katılımcı
izleyici ve dinleyici konumuna getirmiştir (Özcan ve Tugen, 2014:32). Dijital radyolar da
böyle bir dönüşümün eseridir.
3. Radyo Mecrasının Dijitalleşmesi
Radyo ve televizyon gibi iletişim araçları neredeyse bir asırdır hayatımızda olmakla birlikte,
internet 21. Yüzyılda çok çok geniş kitlelere erişmiş ve 2000’li yıllar ile internet kullanımı
kullanımında büyük artış yaşanmıştır. We Are Social ve Hootsuite’in birlikte yayımladığı
2021 Dünya İnternet Kullanımı ve Sosyal Medya İstatistikleri Raporu’nda belirtildiği gibi
günümüzde dünya nüfusunun %59’u (4,66 milyar kişi) internet, %53’ü sosyal medya (4,20
milyar kişi) ve %66’sı ise mobil (5,22 milyar kişi) kullanıcısıdır (Bayrak, 2021:78).
Böylesine geniş bir kullanımı olan internet ve mobil teknolojilerin kitle iletişim araçlarını
dönüştürmemesi düşünülemez.
Dinleyici, yeni medyada kullanıcıya dönüşmüştür. İçeriğin sayısallaştırılması ile birlikte hem
dinleyici hem de gönderici tek yönlülükten kurtulmuş ve karşılıklı etkileşim ortaya çıkmıştır.
İnternetin geleneksel medya ile birleşmesiyle oluşan yeni medya fikri ile bireylerle iletişim
kurarken, geniş kitlelerle iletişim kurmak da mümkün olmuştur (Yavaşçalı ve Birsen,
2018:54).
Günümüzde radyo yayıncılığının internet üzerinden yapılması, teknolojik anlamda bir
devrimdir. Her ne kadar internet karşısında tüm kitle iletişim araçları kan kaybetmişse de
internetin getirdiği imkanlar ile kitle iletişim araçları bir dönüşüm geçirmiş ve bu dönüşüm
neticesinde kitle iletişim araçlarının tüketim pratikleri değişmiştir. 1950’li yıllarda oto
teybinin ortaya çıkması ile radyo mobil durumda iken dinlenmeye başlamıştır. Bu bu durum
internet sayesinde mobil cihazlar aracılığı ile yeniden bir dönüşüm geçirmiştir.
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Radyolar, internetin sağladığı imkanlar ile günümüzde halen varlığını sürdürmektedir.
İnternet radyoculuğu ile geleneksel radyo yayıncılığı için mecburi olan teknik düzenlemeler
ve lisans gerekliliği gibi zorluklar aşılarak çok daha fazla kişiye çok daha düşük maliyetlerle
ulaşmak mümkün hale gelmiştir (Tugen, 2013:125). İnternet radyoları, geleneksel radyo
alıcılarına ihtiyaç duymaksızın bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi cihazlar üzerinden
dinleyiciye ulaşabilmektedir. Dijital radyolar aynı zamanda dinleyicinin profilini tam olarak
belirleme imkânı da sunmaktadır. İnternet radyolarının geleneksel radyoların aksine yayın
arşivine ulaşma, etkili bir tanıtım ve reklam pazarlama imkânı sağlama gibi avantajlara
sahiptir (Özel, 2011:92).
1990’lı yıllarda internetin hayatımıza girmesiyle birlikte internetten yayın yapmaya başlayan
internet radyolarının sayısında hızla artış görülmüştür. Bu süreçte karasal FM bandından
yapılan ya da DAB yayıncılığın ötesine geçilerek dinleyicilerin dünyanın herhangi bir
köşesinden radyo istasyonlarına ulaşması da mümkün hale gelmiştir. İnternet yayıncılığının
ilk günlerinde yalnızca bilgisayar üzerinden radyo yayınları takip edilebiliyorken, günümüzde
en küçük mobil cihazlarla dahi internete bağlanarak radyo dinlemek mümkün hale gelmiştir
(Öztürk, 2019:53). Bu özellikle 2000li yıllarda yaygınlaşan akıllı telefonlar sayesinde
gerçekleşmiş ve radyo mecrası internet bağlantılı akıllı telefonlar sayesinde mobilleşmiştir.
4. Dijital Radyo Yayıncılığının Gelişimi
İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde radyo yayınları dijitalleşerek internet
üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Bu dönüşüm internet bağlantı hızlarında yaşanan artışa
paralel içinde belirli bir süreç içerisinde gerçekleşmiştir. 1980’li yıllarda ortaya çıkan RDS
(Radio Digital Services) ile radyo – bilgisayar yakınsaması başlamış, ses teknolojinin
sayısallaşması ile DAB (Digital Audio Broadcasting) teknolojisine geçilmiştir. DAB,
karadan, internetten ve uydudan yayın yapabilme kapasitesi ile dijital radyoların ortaya
çıkışını sağlamıştır.
Dijital ses yayını (DAB), dijital ses radyo hizmetlerini yayınlamak için kullanılmaktadır ve
neredeyse tüm dünyada kullanılan bir dijital radyo standardıdır. Dijital radyo, iletim için sesi
dijital sinyallere dönüştürmekte ardından dijital radyo alıcılarını kullanarak karşı uçta bunları
çözerek çalışmaktadır. CD kalitesine yakın ses elde edilmektedir. DAB, spektrum
kullanımında analog FM radyodan daha verimlidir. Bu nedenle, belirli bir eşdeğer bant
genişliği için daha fazla radyo hizmeti sunabilmektedir. Ancak bit hızı yeterli değilse,
MP2codec bileşeni sayesinde ses kalitesi genellikle belirgin şekilde daha düşük
olabilmektedir.
Dijital radyo yayıncılığına ilişkin ilk çalışmalar 1988 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde
gerçekleştirilen WARC konferansıyla başlamıştır. Mart 1994’te Uluslararası Telekom
Birliği’nin (ITU) iki ayrı tavsiye kararı ile VHF / UHF bandındaki karasal ses yayıncılığı ve
uydudan sayısal ses yayıncılığı için gereklilikler belirlenmiş, Aralık 1994’te ise bu tavsiye
kararları kabul edilmiştir. Avrupa’da bir sayısal radyo yayıncılığı platformu kurulmasına
yönelik Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union – EBU) tarafından getirilen
öneri, 1995’te kabul edilmiş ve EuroDAB Forumu kurulmuştur. 1995 ile birlikte Avrupa’nın
pek çok ülkesinde DAB’a yönelik ticari lisanslar verilmiştir. 1997’de EuroDAB, WorldDAB
olarak isim değiştirmiştir. WorldDAB dünyada DAB’ın gelişimini desteklemek ve yayıncılık
pazarında sistemin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla kurulduğunu beyan etmiştir. Sistemin
yaygınlaşması ile WorldDAB, AB tarafından 1985 yılında tüm dünyada sayısal ses
yayıncılığı teknolojisinin yaygınlaşması amacıyla kurulan Eureka-147 projesiyle birleşmiştir.
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Dijital radyo Avrupa kıtasının büyük bir bölümünde uygulanmaktadır. Gelişmekte olan
birçok ülke radyo yayıncılığını kısa ve orta dalga için analogdan dijitale dönüştürmeyi
planlama aşamasındadır ve yerel FM yayınlarının dijitalleştirilmesi de gelişme
aşamasındadır.
Türkiye’de 2006 yılında düzenlenen Sayısal Yayıncılık Paneli’nde dönemin RTÜK Başkanı
Zahid Akman tarafından 2009 yılına kadar ülkenin tamamında sayısal yayıncılığa geçileceği
açıklanmış, sayısal yayın teknolojisine geçiş yapabilmek için hukuki altyapının oluşturulacağı
dile getirilmiştir. Analog yayıncılık yerine karasal sayısal yayıncılığa geçiş hazırlıklarının
2014 yılına kadar tamamlanıp Avrupa ile eşzamanlı bir şekilde sayısal yayıncılığa geçilmesi
öngörülmüştür (Ataman, 2009:43). Dijital radyo yayıncılığı ile ilgili TRT kurumu DAB
formatında yayın konusunda deneme çalışmaları yapmıştır. Her ne kadar 2014 yılına kadar
radyo yayıncılığının karasal radyo yayıncılığından çıkarak tamamen dijitalleşmesi planlasa da
2022 yılına kadar bu konuda hiçbir somut adım atılmamıştır. Türkiye’de 2022 yılına
gelindiğinde radyo yayıncılığı hala analog olarak karasal FM frekansından yapılmaktadır.
Dijital radyo yayıncılığı ise internet aracılığı ile yapılan internet radyoculuğu ile sınırlı
kalmıştır. Bu nedenle Türkiye’de dijital radyo yayıncılığı internet radyo yayıncılığı ile sınırlı
bir algı içinde kalmıştır.
5. Dijital Radyo Yayıncılığında Yayın Biçimleri
Teknolojide yaşanan baş döndürücü gelişmeler ile tüm kitle iletişim araçları olduğu gibi
radyolar da yayıncılık teknolojisinde dönüşüm yaşamıştır. Başlangıçta karasal olarak uzun
dalga – orta dalga – kısa dalga (LW-MW-SW) ile yapılan radyo yayınları, daha sonra AM ve
FM bandından yapılmaya başlamıştır. Günümüzde ise sayısal olarak DRM, DAB ve DMB
üzerinden ve genel olarak internet üzerinden radyo yayınları yapılmaktadır. Günümüz dijital
çağı, radyo dinleme pratiği anlamında mekân kavramını ortadan kaldırmış ve küresel çapta
dinleyiciye ulaşmaya olanak sağlamıştır. Dijital radyo yayın biçimleri genel olarak dokuz
başlıkta gruplanmaktadır (Kuyucu, 2013:176):

Web Radyo: Klasik internet radyosudur. Yayın yapabilmek ve yayınları alabilmek
için internet bağlantısı gereklidir. İnternet aracılığı ile yapılan radyo yayıncılığıdır.
Türkiye’de en çok kullanılan dijital radyo formatıdır.

DAB-DRM: Yalnızca FM bandı yerine düşünülen DAB ve hem FM hem de AM
bandı yerine düşünülen DRM, kısa ve orta dalga yayınların FM kalitesinde dinlenmesine
imkân tanımaktadır. Ayrıca DRM ile hem orta dalga (MW) hem FM bandı yayınları hem de
DAB yayınları dinlenebilmektedir.

HD Radyo: Verici istasyonların kapsama alanı ile sınırlı olup bir tür yerel radyo gibi
yayın yapılabilen HD Radyo, kablosuz internet altyapısını kullanarak hem karasal hem de
sayısal yayınları almayı sağlamaktadır.

Uydu Radyosu: 1990’lı yıllardan itibaren iletişim uydularının yaygınlaşması ile
birlikte kullanılmaya başlamıştır. Özellikle dağlık alanlarda sinyali engelleyen birçok unsur
olması nedeniyle uydu radyosu sayesinde kesintisiz yayının önü açılmıştır. Bu yayın biçimi
uydunun kapsama alanı ile sınırlıdır.

Kablolu Radyo: Kablolu TV altyapısı üzerinden yapılan yayınlardır.

LPFM (Low Power FM): Yalnızca eğitim amaçlıdır. Ticari yayın yapılamaz. 100 feet
(30 m) yüksekliğinde bir vericiden 100W’lık yayın yapan bandın hizmet aralığı yaklaşık 5
km’dir.
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IBOC (In Band on Channel): Dijital radyo ve analog radyo yayın sinyallerini aynı
frekansta aynı anda iletmenin hibrit bir yöntemidir.

RDBS (Radio Broadcasting System): RDBS, geleneksel FM radyo yayınlarına küçük
miktarlarda dijital bilgi yerleştirmek için uygulanan bir iletişim protokolü standardıdır.
Yayıncılara hem birincil yayın hizmetlerinin çekiciliğini artıran hem de yeni yan hizmetler
sağlayan hizmetler sunmalarını sağlayarak önemli gelir üreten fırsatlar sağlar.

EON (Enhanced Other Networks): Trafik bilgilerini etkinleştirilmiş cihazlara
iletmek için kullanılan radyo sistemidir. Sistem, mevcut medya akışını keserek
etkinleştirilmiş cihazlara trafik bilgilerini iletmektedir.
6. Dijital Radyo Yayıncılığı ile İlgili Yapılan Araştırmalar
Dijital radyolar, internet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucunda yaygınlaşmıştır. 2019
yılının son günlerinde ortaya çıkıp günümüzde halen etkisini sürdüren Covid-19 pandemisi
nedeniyle insanların evlerine kapanması sonucunda ciddi talep görmeye başlamıştır. Dijital
radyolar ile ilgili olarak gerçekleştirilen sektörel araştırmalar ve gelecek öngörüler dijital
radyolardaki gelişimin süreceğini göstermektedir. Bu bağlamda dijital radyolar ile ilgili
olarak son 5 yıl içerisindeki gelişimi ortaya koyacak şekilde sektörel veriler incelendiğinde
dijital radyo yayıncılığının aldığı talepteki artışın devam edeceğine dair projeksiyonların
yapıldığı görülmüştür.
ABD’de 2012-2016 dönemi için gerçekleştirilen dijital radyo dinleyicilerine yönelik bir
araştırmada 2016 yılı itibariyle dijital radyo dinleyicilerinin sayısının 18 -34 yaş aralığında 48
milyona ulaştığı belirlenmiştir. Aynı çalışmada 2018 yılına gelindiğinde dijital radyo
dinleyicilerinin sayısının ABD nüfusunun %56’sına ulaşacağı tahmin edilmiştir. Ayrıca akıllı
telefonların dijital radyo tüketiminde zirvede olduğu, nüfusun %73’ünün akıllı telefonlar ile
dijital radyo dinlediğini belirlemiştir (Statista, 2017a).
İngiltere’de Ofcom tarafından gerçekleştirilen The Communications Market: Digital Audio
Report adlı araştırmada tüm radyo dinleme içerisinde dijital radyonun payının 2017 yılı
itibariyle %48,8’e ulaştığı belirlenmiştir. Ayrıca tüm dijital radyo dinleme oranının içinde
özellikle DAB’ın payının %73,6’ya ulaştığı görülmüştür. (Ofcom, 2017).
Tablo 1. İngiltere’de Dijital Radyo Kullanımı Kaynak: Ofcom, 2017
2017
2016
Evde DAB radyo kullanımı
61,00% 57,00%
Evde internet kullanımı
89,00% 86,00%
Evde TV kullanımı
97,00% 95,00%
Toplam radyo dinlemede dijitalin payı
48,80% 45,50%
Toplam dijital dinlemede DAB payı
73,60% 71,10%
Toplam dijital dinlemede çevrimiçinin payı 16,30% 17,60%
TV'nin toplam dijital dinleme içindeki payı 10,00% 11,30%
Rajar İngiltere özelinde her yıl, çeyreklik veriler ile radyo dinlemeye ilişkin sektör raporu
hazırlamaktadır. Mayıs 2020’de yayınladığı raporda Britanya nüfusunun %67’sinin dijital
radyoya haftada en az bir kez eriştiği vurgulanmıştır. Aynı zamanda 2020 yılının ilk çeyreği
itibariyle toplamda 578 milyon saat dijital radyo dinlendiği ve tüm radyo dinleme içerisinde
dijital radyo dinleme payının %58,6’ya ulaştığı belirtilmiştir (Rajar, 2020).
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Tablo 2. İngiltere’de Dijital Radyo Kullanımı Kaynak: (Rajar, 2020).
Toplam Süre
Haftalık Erişim (%)
Pay (%)
(Milyon saat)
2019 2019 2020 2019 2019 2020 2019 2019 2020
Q1
Q4
Q1
Q1 Q4 Q1 Q1 Q4 Q1
Tüm Radyo Dinleme 89,4 87,5 88,8 1023 975 988 100 100 100
Tüm Dijital
66,3 66,1
67
577 571 578 56,4 58,5 58,6
DAB
52,9 52,9 53,1 413 400 397 40,4 41 40,2
DTV
13,9 13,3 13,4
51
48
43
5
5
4,4
Online / Uygulamalar
23
24,5 26,4 113 122 138 11 12,5 14
Fransa’da Temmuz 2021 itibariyle en çok dinlenen dijital radyolara ilişkin veriler
incelendiğinde de France Inter istasyonunun 2,7 milyon dinlenme ile birinci sırada olduğu
görülmektedir. RMC, yaklaşık 2,1 milyon dinleme ile ikinci sırada iken, NRJ 1,5 milyon,
France Info ise 1,45 milyon ile en çok dinlenen dijital radyolardır.
Şekil 1. Fransa’da En Çok Dinlenen Dijital Radyo İstasyonları (Temmuz 2021) Kaynak:
(Statista, 2021d)

WorldDAB Forumu infografiğinden derlediğimiz veriler de Avrupa ve Asya Pasifik
piyasasında DAB’ın mevcut durumunu gözler önüne sermektedir. Örneğin 2013 yılında
Fransa’da nüfusun yalnızca %8’i DAB / DAB+’ya erişim sağlarken, 2021’de bu oran %30’a,
İtalya’da ise %65’ten %84’e yükselmiştir. Hanelerdeki DAB cihazı penetrasyon yüzdesi
2021 yılı itibariyle Norveç’te %73’e, Birleşik Krallık’ta %67’ye ve Avustralya’da %52’ye
erişmiş durumdadır. Karasal çapta yayın yapan ulusal radyo kanallarına baktığımızda ise
Norveç, FM bandından yayını terk ederek tamamen DAB üzerinden ulusal radyo yayını
yapan ilk Avrupa ülkesi olarak dikkatleri çekmektedir. Norveç şu an FM aracılığı karasal
radyo yayıncılığı yapmamaktadır, ülkedeki radyo yayıncılığı yüzde 100 oranında dijital radyo
yayıncılığı formatındadır. Almanya’da yalnızca 2 ulusal karasal FM radyo istasyonu
bulunurken, ulusal DAB radyo istasyonu sayısı 29’dur.
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Tablo 3. DAB / DAB+ Kapsamındaki Nüfusun Oranı Kaynak: (WorldDAB, 2021).
DAB / DAB+
DAB Cihazı
Ulusal İstasyon
Kapsamındaki Nüfusun
Penetrasyonu
Sayısı
Oranı (%)
(%)
(2021)
2013
2021
2021
FM
DAB
Danimarka
98
99,9
36
6
21
Norveç
89
99,7
73
0
32
İsviçre
99,5
99,5
54
70
Almanya
91
98
25
2
29
Birleşik Krallık
94
97,3
67
8
56
Belçika
95
97
21
29
55
Hollanda
95
13
29
İtalya
65
84
10
21
50
Avustralya
63
64
52
Fransa
8
30
13
Yine WorldDAB tarafından yayınlanan 2020-2021 yılı raporlarından derlenen verilere göre
gelişmekte olan piyasalardaki DAB’ın kapsadığı nüfusun oranı incelendiğinde, Avrupa’da
deneme amaçlı DAB+ yayını yapılan Hırvatistan’ın %88’lik nüfus kapsama oranı ile başı
çektiği görülmektedir. Düzenli DAB+ yayınlarına geçilen Avrupa ülkelerinde ise Çekya
%95’lik kapsama oranı ile ilk sıradadır. MENA ülkelerinden Kuveyt düzenli DAB+ yayını ile
nüfusunun tamamını kapsayabiliyorken, Asya ülkeleri arasında değerlendirilen Türkiye,
deneme amaçlı DAB+ yayınında ülke nüfusunun %30’unu kapsar durumdadır.
Tablo 4. DAB+ Yayınının Nüfusu Kapsama Oranı Kaynak: (WorldDAB, 2021).
Ülke
Durum
Oran (%)
Avrupa Hırvatistan Deneme DAB+
88,0
Lüksemburg Deneme DAB+
75,0
Karadağ Deneme DAB+
29,0
Romanya Deneme DAB+
10,8
Sırbistan Deneme DAB+
78,0
Slovakya Deneme DAB+
46,0
Avusturya Düzenli DAB+
83,0
Çekya
Düzenli DAB+
95,0
Polonya
Düzenli DAB+
66,0
Slovenya Düzenli DAB+
85,0
İsveç
Düzenli DAB+
43,0
Ukrayna Düzenli DAB+
7,0
MENA
Cezayir
Deneme DAB+
8,0
Kuveyt
Düzenli DAB+
100,0
Tunus
Düzenli DAB+
75,0
Asya
Tayland Deneme DAB+
14,0
Türkiye
Deneme DAB+
30,0
Azerbaycan Düzenli DAB+
30,0
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2021 yılının mayıs ayında yayınlanan, 18 yaş üstü 42 bin 224 radyo dinleyicisi örnekleminde
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki radyo tüketimi üzerine Jacobs Media Stragies
tarafından yapılan araştırmada, ankete katılan radyo kullanıcılarının haftalık radyo dinleme
sürelerinin %35’inin dijital radyolar üzerinden olduğunu, geleneksel radyoları dinleme
süresinin ise haftalık olarak %61’e denk geldiği belirlenmiştir. 2013’ten bu yana dijital
radyolar ile radyo dinleme süresi %14’ten %35’e yükselirken, geleneksel radyolardan radyo
dinleme süresi ise %85’ten %61’e gerilemiştir (Statista, 2021a). Aynı araştırmada, Amerika
ve Kanadalıların %50’sinin günlük olarak, %18’inin ise haftada en az bir kez dijital radyo
dinledikleri belirlenmiştir. (Statista, 2021b).
Şekil 2. ABD ve Kanada’da Radyo Dinleme Sürelerinin Dağılımı (2013-2021) Kaynak:
(Statista, 2021a).

Görüldüğü üzere ABD’de de radyo dinleme alışkanlığı dijital radyo yayıncılığı lehine gelişim
göstermiştir. Bu durum, doğal olarak radyo reklam gelirlerine de yansımıştır. 2013 yılında
radyo reklam gelirlerinde dijitalin payı %3,6 seviyesindeyken, 2015 yılında %5’in üzerine
çıkmış, 2019’da ise %10 seviyesini geride bırakmıştır. 2021 yıl sonunda ise bu oran %17
seviyelerine ulaşmıştır.
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Şekil 3: Radyo Reklam Gelirlerinde Dijitalin Payı (%) Kaynak: (Statista, 2021c)

Dijital radyo gelirlerinin toplam radyo reklam gelirlerindeki payının artışına paralel olarak
ABD’de yerel radyolar da gelir artışı söz konusu olmuştur. Buradan hareketle dijital radyo
teknolojisinin, özellikle kaynak ve gelir sıkıntısı yaşayan yerel radyolar için de önemli bir
gelir kalemi yarattığına vurgu yapmakta fayda vardır. 2019 yılında yerel radyoların dijital
reklam gelirlerinde yaklaşık %25 artış gerçekleşirken, 2020 yılında pandeminin etkisi ile artış
hızı gerilemiştir. Buna rağmen 2022 yıl sonunda ABD’deki yerel radyoların dijital reklam
gelirlerinin %18 artış göstereceği tahmin edilmektedir (Statista, 2021f).
Şekil 4. ABD’deki Yerel Radyoların Dijital Reklam Gelirlerinin Artış Hızı Kaynak: (Statista,
2021f).
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IndustryARC tarafından gerçekleştirilen Küresel Radyo Yayını Pazar Görünümü
Araştırması1, 2021-2026 dönemine ait bir projeksiyon hazırlamıştır. Küresel radyo yayın
pazarına ilişkin gerçekleştirilen projeksiyonda 2026 yılına gelindiğinde küresel pazarın
%4,2’den fazla büyüyeceği ve 2026 yılına gelindiğinde 1,65 milyar USD’yi aşacağı tahmin
edilmiş, bu pazarın standart bir FM radyo üzerinden ses iletimi sağlayan geleneksel
radyoculuktan değil, dijital kanallar tarafından yönlendirileceği öngörülmüştür. Raporda
gelişen teknolojiyle birlikte iletişim sektörünün de dijital teknolojiye kayacağı, bant
tüketiminin azalacağı ve eşzamanlı yayınlar tek bir dijital radyo kanalına gömüleceği
belirtilmiştir. Veri gizliliğine yönelik endişeler sürmesine rağmen tüketicilerin daha fazla
kişiselleştirilmiş içerik deneyimi elde edebilmek için kendi kişisel bilgilerini gönüllü olarak
sağlama eğilimlerinin artacağı değerlendirilmiştir (IndustryARC, 2021).
Dijital radyo yayıncılığı sayesinde dijital sesli reklamlardan elde edilen gelirlerin önümüzdeki
5 yılda da ciddi oranda artması beklenmektedir. Dijital sesli reklamcılık alanındaki reklam
harcamalarının 2021 yılında 5,94 milyar USD’ye ulaşması yıllık ortalama %11,55’lik bir
büyüme trendi ile 2025 yılına kadar 9,2 milyar USD’ye ulaşması beklenmektedir. 2021’de
5,94 milyar USD’lik reklam harcamalarının 3,17 milyar USD’lik kısmının ABD’de
gerçekleştirildiği düşünüldüğünde dijital radyoculukta reklam harcamalarının ABD’nin
öncülüğünde artış göstereceğini söylemek mümkündür. Dijital sesli reklamcılığın 2025 yılına
kadar yaklaşık 1,5 milyar insana ulaşmayı mümkün kılacağı öngörülürken, 2025 yılına
gelindiğinde toplam dijital sesli reklamların %75’inin mobil üzerinden üretileceği tahmin
edilmektedir (Statista, 2021e).
Dijital radyo yayıncılığı ile ilgili olarak akademik alanda da araştırmalar
gerçekleştirilmektedir. Örneğin Kuyucu (2014), günde en az 1 saat radyo dinlediğini belirten
440 katılımcı ile internet radyosu tüketimini araştırmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular,
21-30 yaş grubunun radyoyu her gün internet aracılığı ile dinlediğini ortaya koymaktadır.
Ayrıca laptop, masaüstü bilgisayar ve akıllı telefonlar internet radyolarının en çok dinlendiği
araçlardır. En sık internet üzerinden radyo dinlenen saat aralığı ise 10:00 ila 20:00 aralığıdır.
Öztürk (2018), gelenekselden dijitale radyo yayıncılığını aktif dinleyici kitlesi üzerinden
değerlendirdiği araştırmasını 510 kişilik örneklem üzerinde gerçekleştirmiştir. Araştırmadan
elde edilen bulgular, 26-35 yaş grubundaki katılımcıların %70’inin mobil telefonlar aracılığı
ile internet üzerinden radyo dinlediğini, bu oranın yaş düştükçe daha da arttığını
göstermektedir. Ayrıca yeni medya teknolojilerinin katılımcıların radyo dinleme sıklığını
arttırdığı da belirlenmiştir.
Türkiye’de dijital internet yayıncılığı denildiğinde genelde sadece internet aracılığı ile
dinlenen radyo yayıncılığı anlaşılmaktadır. İnternet radyoculuğunda sadece internet
üzerinden yayın yapan radyoların yanı sıra karasal FM frekansından yayın yapan radyo
kanallarının internet yayınları Türkiye’deki dijital internet yayıncılığının temelini
oluşturmaktadır. Karasal FM bandından yayın yapan radyo işletmelerinin sahipleri DAB ve
diğer dijital radyo yayın formatlarına herhangi bir yatırım yapmamıştır. Bunda tabii ki bu
alanda toplumda henüz bir bilinç ve dolayısıyla bir pazarın oluşmaması büyük rol
oynamaktadır. Karasal radyo istasyonlarının sayısının binin üzerinde olduğu Türkiye dünya
genelinde daha çok karasal radyo mecrasının ön planda olduğu , dijitalde ise internet tabanlı
radyo yayıncılığının revaçta olduğu bir ülke konumundadır.
Türkiye’de sadece TRT’nin kamusal bir AR-GE çalışması olarak deneysel çapta
gerçekleştirdiği dijital radyo yayın formatı DAB ise nerdeyse hiçbir ses getirmemiştir.

1

IndustryARC - Broadcast Radio Market Overview (2021-2026)
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Buna rağmen dijital dönüşümün çok hızlı yaşandığı Türkiye’de özellikle gençler radyo
mecrasını karasal FM bandından değil internet mecralarından takip etmeyi tercih etmektedir.
Karasal FM bandından yayın yapan radyoların en önemli ve nerdeyse tek avantajlı olduğu
hedef kitle otomobillerde işitsel medya takibi yapan kitledir. Ancak bu kitlede otomobillerin
müzik alıcı sistemlerinde yer alan bluethooth ve car play uygulamaları aracılığı ile mobil
medya ile otomobillerdeki müzik sistemlerinde internet vasıtasıyla yaşanan yakınsama
sonucunda yavaş yavaş FM bantlarını terk edip car play uygulamaları sayesinden internet
tabanlı radyo ve müzik mecralarına doğru yönelmektedir.
Türkiye’de dijital internet yayıncılığına yatırım yapan ve birer internet radyo platformu
yaratan yatırımcılar da bulunmaktadır. Bunların içinde başı Power Medya Grubunun
“PowerApp” ve Spectrum Medyanın “Karnaval” adlı internet radyo uygulamaları sektörde
başı çekmektedir. Bu dijital internet platformlarının işletme sahipleri aynı zamanda karasal
FM bandından yayın yapan radyo kanallarına da sahiptir. Karasal FM bandından yayın
yapmayan ve sadece dijital radyo yayıncılığı alanında yatırımlar yapan markalar da yer
almaktadır. Bunlar içinde “Müzik Habercisi” adlı platform tüm yayıncılık faaliyetlerini
internet radyo yayıncılığı formatında sürdürmektedir.
7.Dijital Radyo Yayıncılığının Geleneksel Radyo Yayıncılığı Karşısında Avantaj ve
Dezavantajları
Çalışmanın bu bölümünde Türkiye’de yaşları 18 ile 22 olan ve milenyum kuşağı olarak
adlandırılan hedef kitlede dijital radyo yayıncılığının medya kullanım alışkanlıkları içindeki
konumu hakkında yapılan araştırmaya yer verilecektir. Rassal olarak seçilen ve beş farklı
üniversitede eğitim gören genç hedef kitlenin dijital radyo yayıncılığı hakkındaki görüşlerini
tespit etmek amacıyla 8 ucu açık sorudan oluşan anket formu hazırlanmış ve anketler yarı
yapılandırılmış mülakatlar nezdinde toplam 51 gence uygulanmıştır. Kayıt altında alınan ve
her biri yaklaşık 15 dk. olarak organize edilen mülakatlar internet iletişim platformu zoom
aracılığı ile 05-31 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen bilgiler
ve veriler frekans sayısına göre derlenmiş ve en yüksek frekansa sahip bulgular derlenerek
analiz sunulmuştur. Araştırmada temel olarak cevabı aranan iki soru:
1. Kullanıcı konumunda olan dinleyicinin perspektifinden dijital radyo yayıncılığının
geleneksel (FM Bandından yapılan karasal yayıncılık) radyo yayıncılığına göre ne tür avantaj
ve dezavantajlara sahiptir?
2. Dijital radyo yayıncılığı 10 veya 15 yıllık bir gelecekte geleneksel radyo yayıncılığı
kapsamında yer alan FM bandından yayın yapan radyo istasyonlarının yerini alabilir mi?
Türkiye’de, ABD ve Avrupa kıtasındaki ülkelerden farklı olarak henüz DAB radyo
yayıncılığı başlamadığı ve dijital radyo yayın formatlarından sadece internet radyo yayıncılığı
uygulandığı için araştırmada Türk radyo dinleyicisinin “internet radyo yayıncılığı” üzerine
olan deneyimleri ağırlıklı olarak derlenmiştir. Ülke koşullarında dijital radyo yayıncılığının
literatürde yer alan dokuz biçiminden sadece bir tanesi olan “internet radyo yayıncılığı”
uygulandığı için araştırma Türkiye’de internet radyoculuğu ile ilgili deneyimlerden derlenen
bulgularla sınırlıdır. Bu sınırlılık aynı zamanda araştırmayı bir dijital radyo yayıncılık biçimi
olan internet radyo yayıncılığının Türkiye’de yaşayan gençlerin gözünden konumu ve
kullanımı hakkında da bilgi vermesi açısından da önem arz etmektedir.
8.Araştırmada Elde Edilen Bulgular
Araştırmada elde edilen bulgular araştırma sorularına göre derlenmiştir. Bulguların birinci
bölümünde dijital radyo yayıncılığının avantaj ve dezavantajları sunulmuştur.
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Araştırmaya katılan gençlerin gözünde dijital
dezavantajlara göre daha fazla olduğu görülmüştür.

radyo

yayıncılığının

avantajlarının

Tablo 5. Dijital Radyo Yayıncılığının Avantajları
İnternet radyoları küresel çapta yayın yapmaktadır. Tüm dünyada dinlenebilir
Sadece ses değil, görsel imajlar ve bilgiler de sunmaktadır
İçerikleri bakımından kişiselleştirilmiş yayınlar sunmaktadır
FM bandından daha düşük maliyetlere sahip olduğundan bireysel yayıncılar için bir fırsat
mecrasıdır
Ses kalitesi FM kanallarından çok daha yüksektir
Bedava dinlenebilmektedir
DAB+ gibi formatlarda müziğin yanında bilgi ve haber paylaşımlarının da yapılması mecrası
çok amaçlı kullanma fırsatı vermektedir
FM bandında yayın yapan radyolara göre çok daha az reklam yayını yer almaktadır
İnsanlar genelde her türlü teknolojik yeniliğe ilgi duyduğu için bu eğilimlerinden dolayı
internet radyoculuğuna da daha fazla ilgi göstermektedir.
İşitsel medyada çalışmak isteyen içerik üreticisi yeni girişimciler için bir fırsat mecrası
olabilir.
Dijital radyo yayıncılığında teknolojik alt yapı ve kurulum FM bandında yayın yapan
radyolara göre daha kolaydır. Bu hem işçilik hem de teknik maliyetleri azaltan format
"kurulum kolaylığı" nedeniyle daha da artacaktır.
FM bandından yayın yapan karasal radyo kanalları sadece işitsel içerik sunarken dijital radyo
yayıncılığında görsel içerikte sunulmaktadır.
Sosyal medya ile entegreli yayın yapabilmesi mecraya duyulan talebin viral olarak artmasına
katkıda bulunacaktır.
Otomobil markaları araçlardaki müzik sistemlerine internet bağlantısı özelliği eklemeye
başladıktan ve bu özellik yaygınlaştıktan sonra FM bandından yayın yapan radyo kanallarına
otomobil sürücülerinden de gelen talepte düşüş yaşanacaktır.
İnternet radyoculuğunda anlık kaç kişinin o radyo kanalını dinlediği görülmekte ve hem
dinleyici sayısı hem de dinleyicinin demografik profili hakkında detaylı ve gerçek veriler
sunulmaktadır.
Tematik içeriklerin sunulmasında avantajlı bir mecradır,
FM sinyallerinin net olmadığı engebeli coğrafya veya iş yeri - mekan ve benzeri yerlerde
internet bağlantısı radyo yayıncılığının daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır.
e-ticaret uygulamalarında alternatif ve doğrudan satış imkanları sunabilir
Apple Car Play gibi uygulamalar sayesinde sürücülere otomobil- otobüs ve diğer karayolları
araçlarında dinlenebilmektedir.
Dijital radyo yayıncılığında kullanılan aplikasyonlar (uygulamalar) dinleyiciye internet
kalitelerine göre farklı hızlar için farklı ses kalitelerinde dinleme opsiyonları sunmaktadır.
Dinleyici radyoyu dilediği ses kalitesinde dinleyebiliyor
Dijital radyo yayıncılığında içerik çeşitliliği daha geniştir.
Dijital radyon yayıncılığında FM bandında yapılan karasal radyo yayıncılığında yer alan
coğrafi sınırlılık kalkmaktadır. FM bandından sadece bir ülkeye yayın yapılırken dijital
radyo yayıncılığında mesela aynı anda ABD'de de Afrika'da yayın yapma fırsatı yer
almaktadır.
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Tablo 6. Dijital Radyo Yayıncılığının Dezavantajları
İnternet bağlantılarında yaşanan teknik sorunlarda yayınlar durmaktadır
Çok sayıda kanal olduğundan dinleyici toplama konusunda rekabet gerektiriyor
Dünyanın pek çok bölgesinde internet bağlantısı olmadığından henüz her coğrafyada yayın
yapamamaktadır.
Mobil cihazlarda dinlendiğinde internet kotasını azaltmaktadır.
FM Kanallarının gelirlerinin düşmesine neden olmaktadır bu nedenle radyo mecrasında
işsizliğe neden olabilir
FM bandı sahip olduğu kapsama alanı nedeniyle belirli coğrafi alanlara yayın
yapabilmektedir. Oysa internet radyoları FM bandına göre daha geniş erişim sağlamaktadır,
DAB gibi formatları henüz yaygın değil. Bu formatın yaygınlaşması için piyasada henüz
yeteri kadar cihaz - alıcı bulunmamaktadır.
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde internet alt yapısının ve internet hızlarının yüksek
olmaması internet yayıncılığının gelişmesini engellemektedir.
Bireysel yayıncılık yapmak isteyenler için henüz belirsiz durumda olan "müzik telif" sistemi
internet radyoculuğunun geleceğini de belirsizleştirmektedir.
Dijital radyo kanallarının sayısının artması ile dinleyici bulmak için tanıtım ve pazarlama
faaliyetlerinde bulunmak gerekecektedir. Buda ek bir tanıtım maliyetini doğuracaktır. Pazar
yoğunluğunun artması dijital radyo yayıncılığında rekabeti ve tanıtım maliyetlerini
arttıracaktır.
Henüz otomobillerde yer alan müzik sistemlerinde DAB ve internet radyolarını dinlemek
için dahili bir mekanizma yok
Gelir modelleri gelişmediğinden para kazanma ve ekonomik anlamda ayakta kalması zor
olabilir.
Bulguların ikinci bölümünde dijital radyo yayıncılığının gelecekte karasal FM Radyo
yayıncılığına yönelik bir tehdit olup olmayacağı ve dijital radyo yayıncılığının Avrupa’da
Norveç’te olduğu gibi FM karasal radyo yayıncılığının sonunu getirip getirmeyeceği
sorusuna yönelik düşünceler analiz edilmiştir.
Buna göre araştırmaya katılanların yüzde 82,7’sinin dünyanın büyük bir bölümünde 10 ile 15
yıl içinde dijital radyo yayıncılığının Norveç’te olduğu gibi FM karasal radyo yayıncılığını
bitireceğini düşünürken, yüzde 17,3’ü Norveç’te yaşanan durumun istisnai bir durum
olduğunu ve dijital radyo yayıncılığının FM karasal radyo yayıncılığını tamamen ortadan
kaldıracak kadar değiştirmeyeceğini belirtmiştir.
Araştırmanın Türkiye boyutu ile ilgili bulgular incelendiğinde araştırmaya katılanların yüzde
68.2’sinin dijital radyo yayıncılığının 10 ile 15 yıl içinde FM karasal radyo yayıncılığının
yerini alacağını savunurken, yüzde 31.8’i böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını
düşünmektedir.
Dijital radyoculuğun FM bandından yapılan karasal radyo yayıncılığını tamamen bitireceğine
inananlar genelde “FM bandındaki radyolar dahi dijital dönüşüme ayak uydurmak için
internet mecrasından yayınlarını sunmaktadır. Çünkü onlarda geleceğin dijitalde olduğunu
biliyor” tezini savunurken, bir kısmı da geleneksel medyanın reklam harcamalarından aldığı
payda yaşanan düşüşün ve dijital medyanın reklam harcamalarından aldığı artışın dijital
radyo yayıncılığının ekonomik yapısına da etki edeceğini bunun sonucunda da FM bandından
karasal yayın yapan radyo işletmelerinin kapanmak zorunda kalacağını savunmuşlardır.
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Sonuç
Dijital medyada yaşanan teknolojik gelişmeler medyanın tüm mecralarını olduğu gibi işitsel
medyayı da etkilemiştir. İşitsel medyanın en önemli mecralarından biri olan radyo mecrası
dijital dönüşüme yakınsama yoluyla adapte olmaya çalışmış ve hem geleneksel yollarla
karasal yayıncılığına devam etmiş hem de internet yayıncılığı yolu ile yayınlarını dijital
ortama taşımıştır.
İnternet hızlarında yaşanan gelişmeler, mobil medyanın yaygınlaşması ve özellikle akıllı
telefonların da ortaya çıkması ile geleneksel medyanın dijital medya ile yaşadığı yakınsama
yerini yeni formatlara bırakmaya başlamıştır. Dijital tabanlı yayıncılık tüm medyayı olduğu
gibi işitsel medyayı da etkilemiş ve bunun sonucun da işitsel medyada dijital radyo
yayıncılığı kavramı ortaya çıkmıştır. Her yaşanan yeni teknolojik gelişme dijital internet
radyo yayıncılığının dünyada bir adım daha gelişmesine ve çeşitlenmesine neden olmuştur.
Günümüzde dünyada dijital radyo yayıncılığı başlığı altında dokuz yayın biçiminden
bahsetmek mümkündür. Bu yayın biçimlerinin tamamı dijital teknolojilerle oluşturulmuş
geleneksel radyo yayıncılığından farklı ve tamamen bağımsız yeni teknolojilerle
yapılmaktadır. En yaygın olan format internet tabanlı internet radyo yayıncılığı olmuştur.
İnternet radyoculuğu günümüzde tüm dünyada kullanılan en yaygın dijital radyo yayıncılığı
formatıdır. Onu DAB olarak adlandırılan karasal dijital radyo yayıncılığı takip etmektedir.
Dünya, Türkiye’ye göre dijital radyo yayıncılığına daha hızlı adapte olmuştur. Özellikle DAB
radyo yayıncılığı ABD’de önemli bir sektör haline gelmiş ve yaygın olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Avrupa ve Asya’da da DAB ve internet radyo yayıncılığı yaygın olarak
kullanılmaktadır. Sahip olduğu teknolojik özellikler sayesinde hiçbir karasal anten, verici ve
analog sisteme ihtiyaç duymayan, FM bandından bağımsız, tamamen dijital sinyallerle
yapılan bu yayın biçiminin en önemli özelliği teknik bağlamda daha kaliteli bir yayın
sunabilmesi, daha iyi bir ses kalitesi ile sunulması ve beraberinde multimedya içeriği de arz
etmesidir.
Norveç Avrupa kıtasında FM bandından yayın yapan radyo kanallarının yayınlarını
durdurarak radyo yayıncılığını ülke genelinde tamamen dijital radyo yayıncılığına dönüştüren
ilk ülke olmuştur. Bir ülke politikası olarak 2017 yılında başlayan bu uygulama ile Norveç’te
geleneksel radyo mecrası tamamen tedavülden kaldırılmış ve FM bandından yapılan radyo
yayıncılığı tarih olmuştur. Günümüzde Norveç’te radyo mecrası yüzde 100 oranında dijital
radyo yayıncılığı formatlarından biri olan DAB ve internet radyo yayıncılığı ekseninde
faaliyet göstermektedir.
Türkiye’de henüz DAB radyo yayıncılığı ticari kullanıma sunulmamıştır. Dijital radyo
yayıncılığı internet tabanlı radyo yayını yapan işletmeler ve sayısı çok az olan uydu radyoları
ile yürütülmektedir. Sektör olarak Avrupa ve ABD ‘nin gerisinde olması nedeniyle dijital
radyo yayıncılığı denildiğinde daha çok internet tabanlı radyo yayıncılığı anlaşılmaktadır.
Norveç’in 2017 yılında FM bandından yapılan karasal radyo yayıncılığını durduran ve radyo
yayıncılığının yüzde 100 oranında dijitalleştirmesi ile sonuçlanan uygulaması ile, dünyada
“acaba bu uygulama tüm dünyada uygulanır mı? Dijital radyo yayıncılığı FM bandından
yapılan karasal radyo yayıncılığının sonunu getirir mi?” soruları sorulmaya başlanmıştır.
Türkiye’de bu konuda sektörel ve kamusal anlamda hiçbir uygulama yapılmasa da özellikle
yeni nesil olarak adlandırdığımız milenyum kuşağı gençler, yaşadıkları dijital dönüşümden
etkilenerek karasal çapta yayın yapan radyo istasyonlarına olan ilgilerini yitirmektedir. Radyo
mecrasını dijital platformlardan internet aracılığı veya isteğe bağlı dinleme fırsatı sunan
işitsel medya formatlarından biri olan podcast yayıncılığı ile kullanmaktadır.
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Bu araştırmada dijital radyo yayıncılığının karasal FM yayıncılığına göre avantajları ve
dezavantajları araştırılmış ve dijital radyo yayıncılığının gelecekte 10 ile 15 yıllık bir süre
içinde FM bandından yapılan karasal radyoculuğunun tamamen yerini alıp alamayacağı
konusu sorgulanmıştır. Araştırmaya katılan milenyum gençleri dijital radyo yayıncılığının
karasal FM radyo yayıncılığına göre daha fazla sayıda avantajı olduğunu savunmuştur.
Araştırmada dijital radyo yayıncılığının FM yayıncılığına göre 22 avantajının, 12
dezavantajının olduğu tespit edilmiştir. Bu avantajlardan en sık tekrar edileni dijital radyo
yayıncılığının “küresel ölçekte erişime sahip olması” iken, dezavantajlar arasında en çok
“internet kullanım kotalarının ve hızlarının henüz istenen seviyede olmadığı” konusu
olmuştur.
Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 82,7’si dünyada en geç 10 ile 15 yıl arasında dijital
radyo yayıncılığının Norveç’teki gibi FM yayıncılığının yerini alacağını ve karasal FM
bandından yapılan geleneksel radyo yayıncılığının tamamen biteceğini savunurken, Türkiye
için yüzde 68,2 oranında dijital radyo yayıncılığının FM yayıncılığının tamamen yerini
alacağı düşüncesi hakimdir.
Gençlerde gelecek on yıl ile on beş yıl içinde hem Türkiye’de hem de dünya genelinde dijital
radyo yayıncılığının FM bandından yayın yapan karasal radyo yayıncılığının yüzde yüz
oranında yerini alacağına dair görüşü ağırlık kazanmaktadır. Dijitalleşmede yaşanan yoğun
gelişmeler ve toplumların dijital dönüşüme olan baş döndürücü adaptasyonu baz alındığında
tüm mecralarda bir dijitalleşmenin yaşandığı çok net bir biçimde görülmektedir.
Son on yılda reklam harcamalarından aldığı payı ciddi anlamda kaybetmeye başlayan
geleneksel radyo mecrası hem reklam verenin gözünde hem de dinleyici gözünde
popülerliğini yitirmeye devam etmektedir. Nasıl ki müzik endüstrisinde yaşanan dijital
dönüşüm kaset ve cd olarak yayınlanan geleneksel müzik formatlarını yok edip müziğin
tamamen dijital mecralardan dinlenmesine neden olduysa radyo mecrasında da aynı hızla
olmasa da böyle bir eğilimin yaşanacağını söylemekte fayda vardır. FM bandının kullanımın
tamamen yok edilerek radyo mecrası yüzde yüz oranında dijitalleşirse mecranın ürün –
hizmet içerik kalitesinde de yaşanacak iyileştirmeler ile alacağı talepte de bir güncellenme
yaşanacaktır. Bu, radyo mecrasının dijital ekonomiden alacağı payda da olumlu gelişmelere
neden olacaktır. Dijitalleşmiş olan ve her geçen gün bu dijitalleşmeye devam eden yeni neslin
de dijital internet radyo yayıncılığına yönelmesi radyo mecrası için avantaj olacaktır. Bu
bağlamda radyo mecrası bir reform uygulayarak ve kendisini güncelleyerek, bu yeni dijital
ekonomide varlığını sürdürebilecektir. Bu bakımdan FM bandından yapılan radyo
yayıncılığının yerini Norveç örneğinde olduğu gibi dijital radyo yayıncılığının alması hem
medya endüstrisine, hem radyo endüstrisine, hem de bu sektörlerle beraber çalışan yan
sektörlere de katma değer bir ekonomi yaratmak ve radyo mecrasına duyulan ilginin yeniden
canlanmasına katkıda bulunacaktır.
Ancak bu konuda Türkiye’nin dünya ve özellikle AB ülkelerinin dijital radyo yayıncılık
standartlarının gerisinde kalması, özellikle gençlerden gelen talebe yönelik bir arz
sunulmasında herhangi bir çalışmada bulunmaması, radyo sektörüne olan ilginin daha da
azalmasına ve mecranın önündeki dijital ekonomiden faydalanma fırsatını kaçırmasına da
neden olacaktır. Bunun için kamusal düzeyde FM bandını kademeli olarak pasifize eden ve
dijital radyo yayıncılığının gelişmesini motive eden uygulama ve yasalarla işletmecilik
motivasyonlarının sağlanması gereklilik arz etmektedir.
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PANDEMİ DÖNEMİNDE DİJİTAL SOSYALLEŞME ÜZERİNE BİR İNCELEME:
İSTANBUL ELSEWHERE ÖRNEĞİ
Kübra GÖKLER
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Anabilim Dalı, İletişim Bilimleri Programı
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ÖZET
Sosyalleşme, bireylerin diğer insanlar ile karşılıklı ilişki içinde olmasıdır. Kişinin diğer
insanlar ile ilişki içinde olması ise yaşamsal bir gerekliliktir. İnsanlar, tarihsel süreç
içerisinde dönemin koşullarına uygun olarak farklı şekillerde sosyalleşmeyi sürdürmüştür.
Sosyalleşme alışkanlıklarında önemli değişimlerin yaşandığı süreçlerden biri ise COVID-19
pandemi dönemidir. Koronavirüs’ün Çin’de ortaya çıkması ve kısa süre içinde tüm dünyaya
yayılması ile birlikte pandemi ilan edilmiştir. COVID-19 pandemi sürecinde salgınla
mücadele etmek amacıyla karantina ilan edilmiştir. Bu dönemde sosyal ve fiziksel temasın
minimuma indirilmesi zorunluluğundan kaynaklı olarak insanlar uzun bir dönem evlerine
kapanmıştır. Bu nedenle insanlar yaşamlarını evlerinde sürdürmeye mecbur kalmıştır.
Pandemi öncesinde günlük yaşam iş ve eğlence alanlarının birbirinden ayrı olduğu bir
dönemi kapsamakta iken pandemi ile birlikte gerek iş gerek sosyalleşme alanları ev ortamı ile
sınırlandırılmıştır. Tüm gün evinde kalmak zorunda olan bireyler eğitim, iş, tüketim ve
sosyalleşme gibi tüm aktivitelerini dijital mecralardan gerçekleştirmiştir. Bu durum ise,
birçok sosyalleşme alanının dijital mecralara entegre olmasını ve dijital sosyalleşmenin
artmasını sağlamıştır. Özellikle sosyal ve kültürel aktivite alanları olarak tiyatro, konser, kafe
ve restoranların kapanması ile insanların sosyalleşme alanları ortadan kalkmış ve bu alanlarda
da dijital dönüşüm yaşanmıştır. Pandemi döneminde dijital bir dönüşüm yaşayan
mekanlardan biride meyhanedir. Bir sosyalleşme ortamı olarak meyhane de pandemi
koşullarından etkilenerek dijital ortamlarda varlığını göstermiştir ve bu süreçte yeni bir
sosyalleşme alanı olarak sanal meyhane ortaya çıkmıştır. Bu çalışmayla, meyhane kültürünü
ve İstanbullu olmayı tüm dünya da yaşatma hedefiyle hayata geçirilen İstanbul Elsewhere
projesinin, dijital sosyalleşme mekânı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada örnek
olay incelmesi yöntemi kullanılmıştır. Projenin web sitesi ve çeşitli sosyal medya kanallarını
aktif ve bütünsel olarak kullandığı, sanal ortamın sunmuş olduğu ayrıcalıklarından
faydalanarak meyhane kültürünü devam ettirdiği ve farklı coğrafyalardan insanların
sosyalleşmesini sağladığı görülmüştür.
Anahtar Kelime: COVID-19, dijital sosyalleşme, İstanbul elsewhere, örnek olay incelemesi
A REVIEW ON DIGITAL SOCIALIZATION DURING THE PANDEMIC PERIOD:
THE CASE OF ISTANBUL ELSEWHERE
ABSTRACT
Socialization is the interaction of individuals with other people. Being in a relationship with
other people is a vital necessity. In the historical process, people continued to socialize in
different ways in accordance with the conditions of the period. One of the processes in which
significant changes are experienced in socialization habits is the COVID-19 pandemic period.
With the emergence of the coronavirus in China and spreading all over the world in a short
time, it was declared a pandemic. During the COVID-19 pandemic process, quarantine has
been declared to combat the epidemic.
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In this period, due to the necessity of minimizing social and physical contact, people were
confined to their homes for a long time. For this reason, people have been forced to continue
their lives in their homes. Before the pandemic, daily life covered a period in which business
and entertainment areas were separate from each other, but with the pandemic, both work and
socialization areas were limited to the home environment. Individuals who have to stay at
home all day have carried out all their activities such as education, work, consumption and
socialization through digital channels. This has enabled many socialization areas to be
integrated into digital channels and increased digital socialization. Especially with the closure
of theaters, concerts, cafes and restaurants as social and cultural activity areas, socializing
areas of people have disappeared and digital transformation has been experienced in these
areas. One of the places that experienced a digital transformation during the pandemic period
is the tavern. As a socialization environment, the tavern has also been affected by the
pandemic conditions and has shown its existence in digital environments, and in this process,
the virtual tavern has emerged as a new socialization area. With this study, it is aimed to
examine the Istanbul Elsewhere project, which was implemented with the aim of keeping the
tavern culture and being from Istanbul alive all over the world, as a place for digital
socialization. Case study method was used in the study. It has been observed that the project
actively and holistically uses the website and various social media channels, maintains the
tavern culture by taking advantage of the privileges offered by the virtual environment, and
enables people from different geographies to socialize.
Keywords: COVID-19, digital socialization, Istanbul elsewhere, case study
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ORCID: 0000-0002-4862-9698
ÖZET
Türkiye için bir dönüm noktası olan 1945 yılında tek-partili sistemden demokrasiye
geçilirken, basın da bu sisteme göre yeniden şekillendirilmiştir. Çok partili sisteme geçiş –
doğal olarak - basın özgürlüğü açısından önemli bir açılım sağlarken, kamuoyu açısından
gazetenin önemi ve ağırlığı artmıştır. Bu süreçte doğan DP basın özgürlüğünün en büyük
destekçisi olmuştur. Tek parti döneminin iktidara bağımlı basını, çoksesli, eleştirel bir basına
doğru evrilmeye başlamıştır. Demokrasinin gelişmesine ve muhalefet anlayışının
olgunlaşmasına paralel olarak siyasi-mizah gazeteleri de artış göstermiştir: Mizah toplumsal
muhalefet için kullanılan araçlardan biridir. Bu süreçten etkilenen ve beslenen Sivas’ta da
1950’li yıllarda, dolayısıyla DP döneminde basın hayatında göze çarpan bir hareketlilik
görülür. Şehirde çeşitli siyasi-mizah gazeteleri de yayınlanmaya başlamıştır. Ancak akademik
yazında – genel olarak- Sivas basını üzerine yapılmış çalışmalar görece azdır. Bu çalışma,
Sivas basınının karanlıkta kalmış gazetelerinden Hücum gazetesini ele almaktadır. Gazete,
1952-1953 yıllarında yayınlanmış, haftalık bir siyasi mizah gazetesidir. Çalışmanın temel
amacı, hakkında yok denecek kadar az bilgi olan gazetenin kimliğini ve içeriğini ortaya
çıkarmaktır. Daha sonra Hücum’un, dönemin toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerine
yerel açıdan bakışı değerlendirilmektedir. Çalışmada, çok kısa bir yayın hayatı olan gazetenin
Milli Kütüphane’de mevcut olan toplam sekiz sayısı nitel araştırma yöntemiyle
incelenmektedir. Araştırmada, gazetenin hiç ajans haberi kullanmadığı ve hitap ettiği yöreye
özgü olarak, sağlık hizmetleri ve temizlik sorunu, polis şiddeti, yerel yönetimde suiistimal ve
partizanlık gibi konu ve sorunları gündeme getirdiği tespit edilmiştir. Gazete şehrin
yöneticilerinin icraatlarını, kimi zaman mizahi bir dille eleştirip sorgulamıştır. Sonuç olarak,
çalışma Hücum gazetesinin hem gerçek anlamda bir yerel gazete olduğunu hem de siyasimizahi özelliğiyle toplumsal protesto işlevini yerine getirdiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hücum Gazetesi, Sivas Yerel Basını, DP Dönemi, Siyasi-mizah Basını
A REVIEW ON THE POLITICAL-HUMOR NEWSPAPER HÜCUM (1952-1953)
PUBLISHED IN SİVAS DURING THE DP PERIOD
ABSTRACT
While Turkey was transitioning to democracy in 1945, the press was also changed in
accordance with this system. Naturally, the shift to a multi-party system gave an important
opening in terms of press freedom, and the newspaper’s role and weight in public opinion
expanded. The DP, which was born in this process, has been the biggest supporter of press
freedom. In this period, polyphonic and critical press emerged. In parallel with the
development of democracy, political-humor newspapers have also increased: Humor is one of
the tools used for social opposition. During the DP period, there was a remarkable activity in
press life in Sivas. This study focuses on the Hücum newspaper, a weekly political humor
newspaper published by the Sivas press between 1952 and 1953. The main purpose of the
study is to reveal the identity and content of the newspaper, about which very little is known.
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Then, the local perspective of Hücum newspaper on the social, economic, and political
developments of the period is evaluated. In the study, a total of eight issues of the newspaper
available in the National Library were analyzed with the qualitative research method. It was
determined that the newspaper did not use any agency news and brought up issues and
problems such as health services and cleaning problems, police violence, abuse, and
partisanship in the local government, specific to the region it addressed. According to the
findings, the newspaper did not use any agency news and instead focused on
concerns/problems peculiar to the region it covered, such as health care and cleaning issues,
police violence, abuse, and partisanship in local government. As a result, the study
demonstrates that Hücum is a local newspaper in the real sense and fulfills the function of
social protest with its political-humorous features.
Keywords: Hücum Newspaper, Sival Local Press, DP Period, Political-humor Newspaper
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COVİD-19 PANDEMİSİ ODAĞINDA İNSAN-MERKEZCİLİK SONRASINA DAİR
BİR TARTIŞMA
Dr. Emre ÖZCAN
Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü
ORCID: 0000-0002-0877-2457
ÖZET
2019’un sonunda Çin’in Wuhan eyaletinde ilk kez karşılaşılan koronavirüs, kısa süre
içerisinde kitlesel ölümlere yol açıp tüm dünyayı sararak, Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart
2020’de pandemi ilan etmesine sebep olmuştu. Günümüz itibariyle farklı ülkelerce
geliştirilen birçok aşılama çalışması neticesinde ilk dönemki aktif hızını büyük ölçüde yitirse
de virüsün tamamıyla ortadan kalkmadığı görülmektedir. Önemli tarihsel eşiklerinden biri
olarak bakılması gereken koronavirüs salgını, etkilediği sosyo-ekonomik ve kültürel yapı
bakımından sadece tıp ve sağlık bilimlerinin değil, sosyolojiden, psikoloji, antropoloji ve
iktisada kadar sosyal bilimlerin farklı dallarında da önemli bir tartışma konusu haline
gelmiştir. Her disiplin, bu salgının tarihsel-toplumsal sahadaki farklı sonuçlarını kendi
paradigmalarıyla açıklamaya çalışmaktadır.
Bu noktada sosyoloji disiplini açısından son dönem literatüründe dikkat çekici bir alan haline
gelen “insan-merkezcilik sonrası” teması göz önünde bulundurulduğunda, koronavirüsün bu
tartışmalara bağlanmak için önemli bir mevzi haline geldiği söylenebilir. Bilhassa
koronavirüsün yarasalardan veya pangolinlerden insanlara bulaştığı hipotezi, meseleyi daha
da kritik kılmaktadır. İnsan-merkezcilik, en kaba haliyle dünyanın ve olayların salt insan
deneyimleri üzerinden irdelenmesini, canlılar piramidi oluşturularak en tepeye insanın
yerleştirilmesini ifade etmektedir. Türcülük olgusuyla da iç içe geçen kavram, aynı zamanda
“insan-üstünlüğü”, “insan-istismarcılığı” olarak da vurgulanmaktadır. İnsan-merkezcilik
sonrası ise insanın doğaya hükmettiği ve insanın sadece kendi türünün çıkarlarını savunduğu
anlayışı sorgulamaktadır. Bu, insanın doğaya ve diğer canlılara istediğini yapabilme hakkına
ilişkin oldukça radikal bir cephedir. Koronavirüs dönemi ise bir yanda insanın doğaya
müdahalesinin askıya alındığı, virüsün vahşi doğadan yayıldığı fikriyle doğanın insan
kudretini yıkıma uğrattığı şeklindeki anlayışı beraberinde getirirken, diğer yanda da insanın
hayatta kalma güdüsüyle kendi varlığı dışındaki hiçbir şeyi önemsemediği ve böylece doğakorumacılığına duyarsızlaştığı, virüsün kanyağı olarak gördüğü vahşi doğa karşısındaki
düşmanlığını yeniden ürettiği bir süreci de heybesinde taşımıştır.
Tüm bunlardan hareketle bu çalışma, Covid-19 sürecinin etkilerini ve sonuçlarını insanmerkezcilik sonrası teması üzerinden tartışmaya açmayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, türcülük, insan-merkezcilik sonrası
A DISCUSSION ON POST-ANTHROPOCENTRISM FOCUS ON THE COVID-19
PANDEMIC
ABSTRACT
The coronavirus which was encountered for the first time in Wuhan province of China at the
end of 2019, caused mass deaths in a short time and surround the whole world. As a result,
World Health Organization declared a pandemic on March 11, 2020. As of today, although
many vaccination studies developed by different countries have caused the virus to lose its
active speed in the first period, it is seen that the virus has not completely disappeared.
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The coronavirus pandemic which is one of the important historical thresholds, has become an
important topic of discussion not only in medicine and health sciences, but also in different
branches of social sciences from sociology to psychology, anthropology and economics in
terms of the socio-economic and cultural structure it affects. Each discipline tries to explain
the different results of this pandemic in the historical-social field with their own paradigms.
At this point, it is necessary to take into account the “post-anthropocentrism” theme, which
has become an important field in the recent literature of the discipline of sociology. This
theme is an important position to connect to the coronavirus pandemic. In particular, the
hypothesis that the coronavirus was transmitted to humans from bats or pangolins makes the
issue extremely critical. Anthropocentrism roughly refers to examining the world and events
through purely human experiences, placing human at the top by creating pyramid of bios.
This concept which is intertwined with the phenomenon of speciesism, is also emphasized as
“human-superiority” and “human-abuse”. Post-anthropocentrism questions the understanding
that human dominates nature and that human only defends the interests of his own species.
This is a very radical attitude towards the human right to do whatever he wants with nature
and other bios. The coronavirus period brought with it the understanding that human
intervention in nature was suspended and nature destroyed human power in line with the idea
that the virus spread from the wild. On the other hand, it has brought with it a process in
which human don’t care about anything other than their own existence in line with the their
survival instinct, become insensitive to nature conservation, and reproduce their hostility
towards the wild nature which they see as the source of the virus.
Based on all these, this study aims to discuss the effects and results of the Covid-19 process
through the theme of post-anthropocentrism.
Keywords: Covid-19, speciesism, post-anthropocentrism
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AKADEMİK KARİYER TATMİNİ İLE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN
ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Dr. Gökhan KARADİREK
Giresun Üniversitesi, Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve
İkram Hizmetleri Bölümü
ORCID: 0000-0002-0804-9904
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, akademik personelin kariyer tatmini ile cinsiyeti, eğitim durumu,
akademik kadro unvanı, kıdem süresi ve öğretim elemanlarının sınıfı arasındaki ilişkinin
belirlenmesidir. Bu çalışma, nicel araştırma deseninde, ilişkisel tarama modelinde
tasarlanmıştır. Araştırmanın değişkenleri; kariyer tatmini, cinsiyet, akademik kıdem,
akademik kadro unvanı, eğitim durumu ve öğretim elemanlarının sınıfıdır. Araştırma,
Türkiye’nin Karadeniz Bölgesindeki devlet üniversitelerde görev yapan akademisyenler
üzerinde yapılmıştır. Veriler, uygun örnekleme yöntemiyle 10 Aralık 2021 – 21 Ocak 2022
tarihleri arasında online anket tekniğiyle toplanmıştır. Örneklemi, 1.166 akademisyen
oluşturmaktadır. Veriler, IBM SPSS 25.0 paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir.
Verilerin analizinde ve hipotezlerin sınanmasında parametrik testler; korelasyon analizi,
bağımsız örneklem t testi ve tek faktörlü varyans analizi (ANOVA testi) kullanılmıştır.
Korelasyon analiziyle kariyer tatmini ile demografik değişkenlerin aralarındaki ilişki
belirlenmiştir. Korelasyon analizi sonucunda, kariyer tatmini ile bu çalışmada kullanılan
demografik değişkenlerin arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin ortaya konulmuştur.
Akademik kariyer tatmini ile en güçlü ilişki akademik kadro unvanı arasında olduğu
bulunmuştur(r=.322, p<.01). Akademik kariyer tatmini ile en zayıf ilişkisi olan demografik
değişkenin cinsiyet olduğu tespit edilmiştir(r=.072, p<.05). Bağımsız örneklem t testi
bulgularına göre, akademisyenlerin kariyer tatmini, cinsiyete göre anlamlı bir şekilde
farklılaşmaktadır (t(1164)=-2.446, p<.05). Tek faktörlü varyans analizi (ANOVA Testi)
sonucunda, akademisyenlerin kariyer tatminiyle ilgili düşüncelerinin eğitim durumuna,
akademik kıdeme, akademik kadro unvanına ve öğretim elemanlarının sınıfına göre
istatistiksel olarak anlamlı (p<.001) bir şekilde farklılaştığı görülmektedir.
Anahtar Kelime: Kariyer Tatmini, Akademik kariyer tatmini, Demografik değişkenler,
Akademik kariyer
EXAMINATION OF THE RELATIONS BETWEEN ACADEMIC CAREER
SATISFACTION AND DEMOGRAPHIC VARIABLES
ABSTRACT
The aim of this study is to determine the relationship between career satisfaction of academic
staff and their gender, educational status, academic staff title, academic seniority and class of
instructors. This study was designed in quantitative research design, relational survey model.
Variables of the research; career satisfaction, gender, academic seniority, academic staff title,
educational status and class of instructors. The research was conducted on academics
working in state universities in the Black Sea Region of Turkey. The data were collected by
online survey technique between 10 December 2021 and 21 January 2022 with convenient
sampling method. The sample consists of 1,166 academicians. The data were analyzed using
the IBM SPSS 25.0 package program.
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Parametric tests such as correlation analysis, independent sample t-test and one-factor
analysis of variance (ANOVA test) were used in the analysis of the data and testing the
hypotheses. With the correlation analysis method, the relationship between career satisfaction
and demographic variables was determined. As a result of the correlation analysis, it was
determined that there is a significant and positive relationship between career satisfaction and
the demographic variables used in this study. Akademik kariyer doyumu ile en güçlü ilişkinin
akademik personel unvanı arasında olduğu bulunmuştur (r=.322, p<.01). It was determined
that the demographic variable with the weakest relationship with academic career satisfaction
was gender (r=.072, p<.05). According to independent sample t-test findings, academicians'
career satisfaction differs significantly by gender (t(1164)=-2.446, p<.05). As a result of the
one-factor analysis of variance (ANOVA Test), it is seen that the opinions of academicians
about career satisfaction differ statistically according to educational status, academic
seniority, academic staff title and class of instructors (p<.001).
Keywords: Career satisfaction, Academic career satisfaction, Demographic variables,
Academic career
GİRİŞ
Akademisyenlik mesleği, belirli kariyer basamakları olan bir meslektir. Akademisyenlik
mesleğinin her kariyer safhasının kendine özgü şartları, koşulları bulunmaktadır. Eğitim
düzeyi açısından bakıldığında akademisyenlik kariyeri en az lisans mezunu olmayı
gerektirmektedir. Eğitim durumunun yanında kıdem, unvan gibi faktörler de akademik
kariyerin belirleyicilerindendir. Örneğin, doçentliğini almış bir akademisyenin profesör
olabilmesinin koşullarından biri, akademisyenin doçentliğini aldıktan, doçentlik kariyerinde
belirli bir süre bulunmasıdır. Bu sürenin tamamlanmasıyla profesörlük kariyerine
ulaşabilmenin koşullarından biri sağlanmış olur. Buradan kariyerin zamanla ilişkili olduğu
anlaşılmaktadır. Akademisyen olarak çalışan ve doçentlik unvanı aldıktan sonra da çalışmaya
devam eden bir kişinin bir üst unvana, profesörlüğe ulaşmak için geçen sürede akademik
kıdemi veya akademik çalışmışlık süresi artmaktadır. Bu durum, akademik kariyer ile zaman,
akademik kıdem ya da çalışma süresi arasındaki ilişkiye bir örnektir. Çünkü akademik
kadroda görev yapan ve akademik kariyerin her basamağında bulunan bir kişinin akademik
kariyeriyle çalışma süresi veya kıdemi paralel bir şekilde ilerlemektedir.
Akademikteki kariyer basamaklarını birer birer tırmanmak, insanların kariyer tatminini
yükseltebilir. Profesör veya doçent unvanı alarak demografik özelliğinde değişiklik olmuş bir
kişi, yüksek düzeyde kariyer tatmini yaşayabilir. Yine, akademik unvandaki olumlu
değişmeler bireylerin maaşlarını yükseltici etki yapabilir. Kariyerle ilgili bu değişim, kişinin
hem demografik özelliğinde hem de kariyer tatmininde, mutluluğunda değişime neden
olabilir.
Akademik bir unvan almış olmak, bir akademisyenin kariyer beklentisini karşılamayabilir.
Bir unvana sahip olmak, her zaman akademisyenin kariyer doyumu yaşayacağı, kariyerinden
tatmin olacağı anlamına gelmeyebilir. Akademisyenler unvanlarına karşılık gelen bir kadroda
bulunmayı isteyebilir ya da arzulayabilir. Bu arzunun gerçekleşmesi durumunda bireyin
psikolojik, sosyolojik ve ekonomik olarak tatmin olabilir ve daha yüksek seviyede tatmin
duygusuna ulaşabilir. Doçentlik unvanı almış ancak doçent kadrosuna atanamamış,
doktorasını bitirmiş doktor öğretim üyesi kadrosunda bulunmayan bir akademisyen hem
maddi hem de manevi olarak tatminsizlik yaşayabilir. Akademik kadro unvanıyla ilgi
beklentiler ve duygular ise kariyer ve iş tatmini, kariyer ve kurumsal bağlılık duygusunu
etkileyebilir.
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Genel olarak, üniversitelerdeki akademik personelin kariyer gelişimiyle ilgili koşulların ve
özelliklerin (örneğin, kariyer basamakları, unvanlar, eğitim düzeyi şartları, vb.) diğer kamu
kurumlarından ve özel sektörlerden farklılaştığı bilinmektedir. Kariyer gelişimindeki şartlar,
demografik özelliklerin değişmesine, farklılaşmasına ve insanların kariyer algısının
değişmesine neden olabilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, akademisyenlerin kariyer
tatminiyle ilgili düşüncelerinin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği
araştırılmaktadır.
1. KARİYER TATMİNİ VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER
1.1. Kariyer Tatmini
Kariyer tatmini, örgütten ziyade kişinin mesleğiyle ilgilidir ve kişinin geçimini sağlamak
amacıyla yaptığı işe yönelik olumlu duygularını ifade etmektedir (Carson vd., 1999). Kariyer
tatmini, kişinin kariyer seçimine bağlı olarak yaşadığı genel mutluluk düzeyidir (Fu, 2010).
Bu çalışma için kariyer tatmini, bir akademik personelin akademisyenlik mesleğini
seçmesinin sonucunda, elde ettiği başarının ve gelirin, akademik yükselme hedeflerine ve
kariyer amacına ulaşmanın, yeni beceriler kazanmış olmasının kişide hissettirdiği mutluluk
düzeyidir.
1.2. Kariyer Tatmininin Demografik Değişkenlerle İlişkisi ve Hipotezler
Kariyerler, çalışanın görev süresi, bağlılık düzeyi, gelişimi, eğitimi, terfi ve becerileri gibi
faktörlerden etkilenebilmektedir (Yap vd., 2010). Yap vd. (2010), insan sermayesinin,
hedeflerin, işyeri algılarının ve demografik faktörlerin çalışanların kariyer tatmin düzeylerini
etkileyebildiğini ortaya koymaktadır. Benzer şekilde Hennekam (2016), bireysel özelliklerin
kariyer tatmininde belirleyici olabileceğini ileri sürmektedir. Kariyer tatmini, bireyin yaşı,
cinsiyeti, eğitim geçmişi veya durumu, iş performansı, kariyer başarısıyla ilişkilidir
(Hennekam, 2016). Greenhaus vd. (1990) de demografik özelliklerin, dolaylı ya da doğrudan
kariyer tatmininin belirleyicisi olabileceğini belirtmektedir. Greenhaus vd. (1990), kariyer
tatmini ile cinsiyet değişkeni arasında doğrudan bir ilişkinin bulunduğunu ortaya koymakta,
ten renginin insanların takdir görmesini, dolayısıyla da kariyer tatmin düzeyini etkilediğini
vurgulamaktadır. Greenhaus ve diğerleri, kariyerin zamanla ilişkili bir kavram olduğunu,
örneğin hedeflere ulaşmak ve terfi gibi şeylerin zamanla ilgisinin bulunduğunu
açıklamaktadır. Dolayısıyla hedeflere ulaşmak ve terfi gibi değişkenler, kariyer tatmininin
belirleyici olabilir (Greenhaus vd., 1990).
Demirdelen ve Ulama (2013), beş yıldızlı otel işletmelerinde görev yapan üst düzey
çalışanların demografik özellikleri (cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, görev unvanı,
çalışma süresi/kıdemi) ile kariyer tatminleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma
bulgularına göre çalışanların demografik özellikleri, kariyer tatmininin bazı boyutlarına göre
anlamlı bir farklılık göstermektedir. Erkek çalışanlar, kadınlara göre daha fazla
kariyerlerinden tatmindir (Demirdelen ve Ulama, 2013). Ng vd. (2005) ise kariyer tatmini
üzerinde kadınların erkeklere göre daha güçlü etkisinin bulunduğunu belirtmektedir. Ayrıca,
eğitim düzeyi ve örgütteki görev süresi ile kariyer tatmini arasında pozitif ilişki
bulunmaktadır.
Demografik özellikler ve örgütsel veya kurumsal değişkenler, kariyer tatminindeki farklıların
açıklanmasında önem arz etmektedir (Judge vd., 1995). Kariyer tatmini eğitim düzeyi veya
kalitesiyle pozitif ilişkilidir (Judge vd., 1995). Kore'de bilgi teknolojisi şirketlerindeki
çalışanlar üzerinde bir araştırma yapılmış ve şu bulgulara ulaşılmıştır: kariyer tatmininin
cinsiyet, eğitim düzeyi, çalışanın bulunduğu pozisyonu ve maaş düzeyi gibi demografik
değişkenlerle önemli ölçüde ilişkilidir (Tak ve Lim, 2008).

349

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Ayrıca, eğitim seviyesi, iş yerindeki pozisyon ve maaş düzeyi yükseldikçe kariyer tatmini de
artmaktadır. İstihdam durumu ve iş türü kariyer tatmininin önemli belirleyicileridir (Tak ve
Lim, 2008).
Kariyer değerlendirmelerinde, bireylerin iş yerindeki pozisyonu ve konumu önemlidir
(Kendir ve Özkoç, 2018). Yine, insanların kurumdaki kıdemi veya çalışmışlık süresi ile
kurumsal ve kariyer bağlılığı arasında doğrudan ya da dolaylı olarak bir ilişkidir. Bunlar,
bireye özgü durumsal özelliklerin, farklılıkların birer sonucudur. Bu bireysel farklılıklar ve
durumsal özellikler, kariyer bağlılığının önemli öngörücüsü olabilmektedir (London, 1983).
Çünkü, kariyer bağlılığı yüksek bireyler, kariyer bağlılığı düşük olanlara göre daha fazla
kariyer tatmini yaşayabilmektedir (Carson vd., 1999).
Çalışanların iş tatmini düzeylerinin personelin yaşına, işyerindeki tecrübesine ve statüsüne
göre farklılaşabilmektedir (Karaman, 2018). Çin’de yapılan bir araştırmanının bulgularına
göre kariyer tatmininin, cinsiyetle negatif, aylık maaş, yaş ve görev süresi/kıdem ile pozitif
ilişkisi bulunmaktadır (Pan ve Zhou, 2013). Malezya'da, çeşitli kurumlardan farklı
mesleklerde görev yapan, beyaz yakalı çalışanlar üzerindeki bir araştırmanın bulgularına
göre, kariyer tatmini ile kişilerin demografik özellikleri; iş deneyimi ve maaş arasında pozitif
ilişki bulunmaktadır (Poon, 2004). Aktaş (2013), kariyer memnuniyeti ile meslek, mesleki
kıdem ve kurum kıdemi arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu ifade etmektedir. Benzer
şekilde Seibert ve Kraimer (2001), kariyer tatmini üzerinde maaşın ve yıl olarak çalışma
deneyiminin anlamlı etkisinin bulunduğu sonucuna ulaşmıştır (Seibert ve Kraimer, 2001).
Bir kurumda geçici ve kalıcı olarak bulunmak, çalışanların kariyer tatminindeki farklılıkların
ortaya çıkmasının bir nedeni olarak gösterilmektedir (Tak ve Lim, 2008). Bu farklılıkta,
meslek türü ve özelliği (profesyonel ve profesyonel olmayan) önemlidir (Tak ve Lim, 2008).
Çünkü çalışanların profesyonel olup olmaması kariyer tatminini etkileyebilmektedir.
Ogunleye (2020) göre, kariyer tatminiyle çalışanların işinden ayrılma niyeti arasında negatif
yönlü bir ilişki vardır. O halde, kariyerinden tatmin olan çalışanların kariyeri ve işiyle ilgili
toplam kıdem süreleri, kariyerinden tatmin olmayanlara göre daha fazla olması beklenebilir.
Başka bir ifadeyle kariyer tatmini, mesleki kıdem veya çalışma süresiyle doğru oranlı
olmalıdır. Ogunleye (2020) çalışmasında, demografik özellikler ile kariyer tatmini arasındaki
ilişkiye dikkat çekmiş ve araştırmacılara şu önerilerde bulunmuştur: kariyer tatmini ile
çalışanların yaş, cinsiyet, uyruk ve eğitim düzeyi gibi belirli demografik değişkenlerin
aralarındaki ilişkinin incelenmesi gerekmektedir. Demografik özelliklerin kariyer tatmini
üzerindeki rolü araştırmalıdır.
Yukarıdaki bulguların aksine, kariyer tatmini ile bazı demografik değişkenin arasında anlamlı
ilişkilerin bulunmadığını gösteren çalışmalar da vardır (Aktaş, 2013; Ballout, 2009; Joo ve
Park, 2010; Karaman, 2018; Pan ve Zhou, 2013; Poon, 2004; Ren vd., 2013; Sattavorn,
2018). Aktaş (2013), kariyer memnuniyeti ile cinsiyet, eğitim durumu ve yaş arasında anlamlı
bir ilişki bulunamamıştır. Ballout (2009), Lübnan’da banka çalışanları üzerinde
gerçekleştirdiği araştırmasında, kariyer tatmini ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki
bulamamıştır (Ballout, 2009). Joo ve Park (2010) Kore’de imalat, finans ve ticaret gibi çeşitli
endüstrilerdeki çalışanlar üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Cinsiyet, eğitim düzeyi,
yaş ve iş tipi gibi demografik değişkenlerin kariyer tatminindeki varyansı açıklayamadığı
sonucuna ulaşmıştır (Joo ve Park, 2010). Karaman (2018), bir üniversitenin akademik ve
idari personeli üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasında, iş tatmininin cinsiyet ve eğitim
düzeyine göre anlamlı bir farklılığının bulunmadığını tespit etmiştir. Büyük bir eğitim
kurumundaki çalışmaların kariyer tatminiyle ilgili görüşleri demografik özelliklerine göre
incelendiğinde şu bulgulara varılmıştır: Cinsiyet, yaş, kıdem ve eğitim ile kariyer tatmini
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (Pan ve Zhou, 2015).
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Poon (2004) da cinsiyet ile kariyer tatmini arasında bir ilişki bulamamıştır. Ren vd. (2013) de
kurumsal görev süresi, yaş ve cinsiyetle kariyer tatmini arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır. Sattavorn (2018), Ren vd. (2013) benzer sonuçlara ulaşmıştır. Sattavorn
(2018), Bangkok Japon Ticaret Odasına kayıtlı Japon iştiraklerin çalışanlarının görüşlerini
analiz ettiğinde, yaş, cinsiyet ve mevcut örgütte bulunma süresi ile kariyer tatmini arasında
anlamlı bir ilişkinin bulunmadığını görmüştür.
Alan yazında, çok sayıda çalışmayla kariyer tatmini ile demografik değişkenlerin arasındaki
ilişkiler incelenmiştir. Bu çalışmaların bulguları dikkate alındığında, kariyer tatmini ile
demografik değişkenlerin arasındaki ilişkileri genellemek ve genel geçer sonuçlardan
bahsetmek pek de mümkün görünmemektedir. Bu kapsamda, literatür, evren ve örneklem göz
önüne alınarak, akademik personelin kariyer tatmini ile demografik özellikleri arasındaki
ilişkinin belirlenmesi için aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.
1.2.1. Hipotezler
H1: Akademisyenlerin kariyer tatminine ilişkin görüşleri, cinsiyete göre anlamlı bir farklılık
gösterir.
H2: Akademisyenlerin kariyer tatminine ilişkin görüşleri, eğitim durumlarına göre anlamlı bir
şekilde farklılaşmaktadır.
H3: Akademisyenlerin kariyer tatminine ilişkin görüşleri, akademik kıdeme veya akademik
çalışmışlık süresine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H4: Akademisyenlerin kariyer tatminine ilişkin görüşleri, kadro unvanına göre anlamlı bir
şekilde farklılaşmaktadır.
H5: Akademisyenlerin kariyer tatminine ilişkin görüşleri, öğretim elemanlarının
sınıflandırılmasına (öğretim üyeleri sınıfı, öğretim görevlileri sınıfı, araştırma görevlileri
sınıfı) göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Modeli
Bu çalışma, nicel araştırma deseninde, ilişkisel tarama modelinde tasarlanmış bir
araştırmadır. İlişkisel tarama araştırmaları, iki veya daha fazla değişkenin arasındaki
korelasyonu açıklamak amacıyla kullanılan, tarama araştırmalarının bir türüdür (Gürbüz ve
Şahin, 2018).
2.2 Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni, Karadeniz Bölgesindeki üniversitelerde görev yapan akademik
personeldir. Araştırmanın örneklemi, uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Örneklemi,
1.166 akademik personel oluşturmaktadır. Gürbüz ve Şahin’e (2018) göre bu örneklem
büyüklüğü %99 (0.01)güvenilirlik düzeyinde ve asgari örneklem büyüklüğünün üzerindedir.
2.3. Veri Toplama Aracı
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak Greenhaus vd. (1990) tarafından geliştirilen 5
maddeli “Kariyer Tatmini Ölçeği” kullanılmıştır. Türkçeye uyarlanan ölçeğin Cronbach
Alpha güvenirlik katsayısı α= .885’tir. Ölçeğin Türkçeye uyarlamış ifadeleri Ek 1’de
verilmiştir. Veri toplama işlemi çevrimiçi anket yöntemiyle, 10.12.2021-21.01.2022 tarihleri
arasında yapılmıştır.
Katılımcılardan, veri toplama aracındaki cinsiyet, eğitim durumu, akademik çalışma
süresi/kıdem ve akademik kadro unvanı ile ilgili demografik nitelikteki soruları yanıtlamaları
istenmiştir.
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2.4. Verilerin Analizi
Veriler, IBM SPSS 25.0 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin
analizinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, normallik testi (çarpıklık ve basıklık)
gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Hipotezler, parametrik hipotez testleriyle
sınanmıştır. Değişkenlerin aralarındaki ilişkiler korelasyon analiziyle belirlenmiştir. Kariyer
tatmini değişkeni ile ikili ve ikiden fazla grup ortalamaları karşılaştırılarak, gruplar arasında
anlamlı bir farklılığın bulunup bulunmadığı bağımsız örneklem t testi ve tek faktörlü varyans
analizi (ANOVA testi) ile test edilmiştir. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu
belirlemek amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır.
3. BULGULAR
Bu bölümde, katılımcıların demografik özellikleri ve değişkenlerin aralarındaki ilişkiler
ortaya konulmuş, araştırmanın hipotezleri test edilmiştir. Bulgular, özetlenerek tablalar
aracılığıyla sunulmuştur.
3.1. Demografik Bulgular
Araştırmaya katılan akademisyenlerin ait demografik özellikleri Tablo 1’de verilmektedir.
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Kadro Unvanı

Tablo 1. Demografik Özellikler
f
%
Eğitimi Durumu
597 51.2
Lisans
569 48.8
Yüksek Lisans
Doktora
Akademik Çalışmışlık
f
%
Süresi/Kıdem
142 12.2
0-5 yıl
220 18.9
6-10 yıl
297 25.5
11-15 yıl

Profesör
Doçent
Dr. Öğr. Üyesi
Öğretim Görevlisi (Öğr.
260
Gör.)
Araştırma Görevlisi (Arş.
247
Gör.)
Öğretim Elemanları
f
Sınıflarına Göre
Öğretim Üyeleri Sınıfı
659
Öğretim Görevlileri Sınıfı 260
Araştırma Görevlileri
247
Sınıfı
Toplam
1166

f
%
172 14.8
211 18.1
783 67.1
f

%

296 25.4
354 30.4
222 19.0

22.3

16-20 yıl

111

9.5

21.2

21 ve üzeri yıl

183 15.7

%

Toplam

1166 100

56.5
22.3
21.2
100

f: frekans, %: yüzde, n= 1166

3.2. Normallik Testi
Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğinin belirlenmesi için normallik testi
yapılmıştır. Tablo 2’deki bulgulara göre veriler normal dağılım göstermektedir (Tabachnick
ve Fidell, 2014; George ve Mallery, 2016). Dolayısıyla değişkenlerin aralarındaki ilişkiler,
parametrik testler aracılığıyla belirlenmiştir.
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Tablo 2. Normallik Testi Sonuçları
Çarpıklık
Basıklık
X̄
SH
(Skewness) (Kurtosis)
Kariyer Tatmini
3.58
.0248
-.390
.001
Eğitim Durumu
2.52
.0216
-1.186
-.149
Akademik Kıdem/Çalışmışlık
2.59
.0401
.524
-.936
Süresi
Kadro Unvanı
2.78
.0382
.158
-1.070
Öğretim Elemanlarının Sınıfı***
2.35
.0236
-.726
-1.088
Cinsiyet
1.48
.0146
.048
-1.001
̄X: Ortalama, SH: Standart hata
***;Öğretim elemanı sınıfı: 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa
göre öğretim üyeleri (profesörler, doçentler, doktor öğretim üyeleri), öğretim
görevlileri ve araştırma görevlileri olmak üzere üç sınıftan oluşmaktadır.
3.3. Korelasyon Analizi
Değişkenlerin aralarındaki çoklu ilişkiler, Pearson korelasyon katsayısı yöntemiyle
hesaplanmıştır. Korelasyon analizi sonuçları Tablo 3’te gösterilmektedir.
Tablo 3. Korelasyon Analizi Sonuçları
X̄
Kariyer
Tatmini
Kadro
Unvanı
Eğitim
Durumu
Akademik
Kıdem
Öğr.
Elemanı
Sınıfı
Cinsiyet
** p<.01

SS

3.5864 .8474

Öğr.
Kariyer Kadro Eğitim Akademik
Elemanı Cinsiyet
Tatmini Unvanı Durumu Kıdem
Sınıfı
1

2.7856 1.3044 .322**

1

.178**

.599**

1

2.5978 1.3718 .104**

.596**

.310**

1

2.3533 .80791

.230**

.885**

.632**

.459**

1

1.4880 .5000
*p<.05

.072*

.153**

.076**

.110**

.127**

2.5240 .7381

1

Korelasyon analizi bulgularına göre, akademisyenlerin kariyer tatmini ile kadro unvanı,
eğitim durumu, akademik kıdemi veya akademik çalışmışlık süresi, öğretim elemanları sınıfı
ve cinsiyet arasında anlamlı ve pozitif ilişki bulunmaktadır. En güçlü ilişki akademik kadro
unvanı ile öğretim elemanlarının sınıflandırılması arasında görülmektedir (r= .885, p<.01).
En zayıf korelasyon ise kariyer tatmini ile cinsiyet arasındadır (r= .072, p<.05).
3.4. Bağımsız Örneklemler T Testi
Akademisyenlerin kariyer tatminine ilişkin görüşlerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediği Tablo 4’te bağımsız örneklemler t testi ile belirlenmiştir.
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Tablo 4. Bağımsız Örneklemler T Testi Sonuçları
Cinsiyet
N
X̄
SS
SH
SD
F
t
p
Kadın
597
3.52
.834
.0341
1164
.579
-2.446 .015*
Erkek
569
3.64
.857
.0359
*p<.05, X̄: Ortalama, SS: Standart Sapma, SH: Standart Hata, SD: Serbestlik
Derecesi
Bulgulara göre, akademisyenlerin kariyer tatmini cinsiyete göre anlamlı bir şekilde
farklılaşmaktadır (t(1164)=-2.446, p<.05). T testi sonuçları, erkek akademisyenlerin kariyer
tatmini ortalamasının (x̄=3.64) kadın akademisyenlerin kariyer tatmini ortalamasından
(x̄=3.52) daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, Tablo 4’teki bulgular, erkek
akademisyenlerin, kadın akademisyenlerden anlamlı düzeyde daha fazla kariyer tatmini
yaşadığını göstermektedir. Bu sonuçlara göre, H1 hipotezi kabul edilmiştir.
3.5. Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA Testi)
Akademisyenlerin kariyer tatminine ilişkin görüşlerinin eğitim durumlarına, akademik
kıdemlerine veya çalışma sürelerine, akademik kadro unvanlarına, öğretim elemanlarının
sınıflandırmasına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği tek faktörlü varyans analizi
(ANOVA) ile test edilmiştir. Bulgular, Tablo 5’te verilmektedir.
Tablo 5. Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA Testi)
X̄
SS
SH
SD
F
Eğitim Durumu
N
Lisans
172
3.37
.929
.0708 2-1163 24.563
Yüksek Lisans
211
3.31
.782
.0538
Doktora
783
3.70
.820
.0293
̄
Akademik Kıdem
N
X
SS
SH
SD
F
0-5 yıl
296
3.56
.714
.0415 4-1161 5.474
6-10 yıl
354
3.44
.887
.0471
11-15 yıl
222
3.65
.922
.0618
16-20 yıl
111
3.65
.792
.0751
21 ve üzeri yıl
183
3.77
.862
.0637
̄
Kadro Unvanı
N
X
SS
SH
SD
F
Profesör
142
4.13
.664
.0558 4-1161 40.143
Doçent
220
3.92
.764
.0515
Dr. Öğr. Üyesi
297
3.48
.789
.0457
Öğretim Görevlisi
260
3.34
.893
.0554
Araştırma Görevlileri
247
3.34
.790
.0502
Öğretim Elemanlarının
N
X̄
SS
SH
SD
F
Sınıfı
Öğretim Üyeleri
659
3.77
.802
.0312 2-1163 26.201
(Profesör, Doçent, Dr.
Öğr. Üyesi)
Öğretim Görevlileri
260
3.34
.893
.0554
Araştırma Görevlileri
247
3.34
.790
.0502
**p<.001

354

p
.000**

p
.000**

p
.000**

p
.000**
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Tablo 5’teki tek faktörlü varyans analizi bulgulara göre farklı eğitim durumuna sahip
akademisyenlerin kariyer tatminine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır (F(2-1163)=24.563, p<.001). Akademisyenlerin kariyer tatmini eğitim durumuna
göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. H2, hipotezi kabul edilmiştir. Çoklu karşılaştırma,
Tukey testi sonuçları incelenerek farklılıkların hangi ikili gruplardan kaynaklandığı
belirlenmiştir. Tukey testi sonucunda, eğitim durumu doktora olan akademisyenlerin kariyer
tatminleri (x̄=3.70, SS=.820) ile lisans (x̄=3.37, SS=.929) ve yüksek lisans (x̄=3.31, SS=.782)
eğitim durumuna sahip akademisyenlerin kariyer tatmininin anlamlı bir şekilde farklılaştığı
görülmüştür(p<.05). Diğer taraftan, eğitim durumu lisans ve yüksek lisans olan
akademisyenlerin kariyer tatminleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
Akademik personelin kariyer tatmini ile kıdem yılı arasında anlamlı bir farklılığın bulunup
bulunmadığı incelenmiş ve şu sonuca ulaşılmıştır: Akademisyenlerin kariyer tatmini,
akademisyenin kıdemine veya akademik kadrodaki çalışmışlık süresine göre anlamlı bir
şekilde farklılaşmaktadır (F(4-1161)=5.474, p<.001). H3 hipotezi doğrulanmıştır. Kariyer
tatmininin hangi akademik kıdem grupları arasında anlamlı olarak farklılaştığı Tukey testiyle
belirlenmiştir. Bu test sonucuna göre, akademik kıdemi veya kadroda çalışma süresi 6-10 yıl
olan akademik personelin kariyer tatmini (x̄=3.44, SS=.887) ile 11-15 yıl (x̄=3.65, SS=.922)
ve 21ve üzerinde yıl (x̄=3.77, SS=.862) akademik kıdeme sahip olanların kariyer tatminleri
arasında anlamlı bir farklılık vardır (p<.05). Ancak, çalışma süresi veya kıdemi 6-10 yıl
grubu dışında kalan; 0-5 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl, 21 ve üzeri yıl grubundaki
akademisyenlerin kariyer tatminleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
Bu çalışmada araştırılan konulardan biri de kariyer tatminiyle ilgili görüşlerin
akademisyenlerin kadro unvanına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğidir. Tablo
4’e göre, akademisyenlerin kariyer tatmini, akademik personelin kadro unvanına göre
farklılık göstermektedir (F(4-1161)=40.143, p<.001). Hipotez H4, kabul edilmiştir. Çoklu
karşılaştırma Tukey testi bulgularına göre, profesör kadrosundaki akademik personelin
kariyer tatmini ile Dr. Öğr. Üyesi (x̄=3.48, SS=.789), Öğretim Görevlisi (x̄=3.34, SS=.893)
ve Araştırma Görevlisi (x̄=3.34, SS=.790) kadrosundaki akademisyenlerin kariyer tatmini
duyguları arasında anlamlı bir farklılık söz konusudur (p<.05). Doçent kadrosunda görev
yapanların kariyer tatminiyle (x̄=3.92, SS=.764), Dr. Öğr. Üyesi, Öğretim Görevlisi ve
Araştırma Görevlisi kadrosundakilerin algıladıkları kariyer tatminleri arasında da anlamlı bir
farklılık bulunmaktadır. Fakat, Dr. Öğr. Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi
kadrosundakilerin kariyer tatminleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>.05).
Son olarak, akademisyenlerin kariyer tatminleriyle ilgili düşüncelerinin, 2914 sayılı
Yükseköğretim Personel Kanunundaki öğretim elemanlarının sınıflandırılmasına göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Tek yönlü ANOVA testi
sonuçlarına göre, akademisyenlerin algıladıkları kariyer tatmini öğretim elemanlarının
sınıflandırılmasına bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır (F(2-1161)=26.201,
p<.001). Hipotez H5, kabul edilmiştir. Tukey testi sonuçlarına göre, öğretim üyeleri
sınıfındaki akademik personelin kariyer tatmini (x̄=3.77, SS=.802) ile öğretim görevlileri ve
araştırma görevlileri sınıfındakilerin kariyer tatmini anlamlı olarak farklılık göstermektedir
(p<.05). Diğer taraftan, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınıfındakilerin kariyer
tatminleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır(p>.05).
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, akademisyenlerin kariyer tatminiyle ilgili düşünceleri ile demografik
özellikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Akademisyenlerin kariyer tatminlerinin demografik
özelliklerine; cinsiyete, eğitim durumuna, akademik kıdemine/çalışmışlık süresine, kadro
unvanına ve öğretim elemanlarının sınıfına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği
belirlenmiştir. Saha araştırmasında elde edilen veriler analiz edilmiş ve şu sonuçlara
ulaşılmıştır:
İlk olarak, t testi analizi yöntemiyle kariyer tatmini ile cinsiyet arasındaki ilişki ortaya
konulmuştur. Bulgular, akademik personelin algıladığı kariyer tatmini, cinsiyete göre anlamlı
(p<.05) bir biçimde farklılaştığını göstermektedir. Erkek akademisyenlerin kariyer tatmini
ortalaması (x̄=3.64) kadınlara (x̄=3.52) göre daha yüksek bulunmuştur. Başka bir ifadeyle
erkek akademik personel, kadın akademik personele göre anlamlı düzeyde daha fazla kariyer
tatmini yaşadığı sonucuna varılmıştır. Kariyer tatmini ile cinsiyet arasındaki ilişki,
Demirdelen ve Ulama (2013), Greenhaus vd. (1990), Hennekam (2016), Ng vd. (2005), Tak
ve Lim (2008) tarafından desteklenmektedir. Diğer taraftan, bazı çalışmalarda kariyer tatmini
ile cinsiyet arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı ifade edilmektedir (Aktaş, 2013; Ballout,
2009; Joo ve Park, 2010; Karaman, 2018; Pan ve Zhou, 2015; Poon, 2004; Ren vd., 2013;
Sattavorn, 2018).
Akademik personelin eğitim durumu, akademik kıdemi/çalışmışlık süresi, kadro unvanı ve
öğretim elemanlarının sınıfı ile kariyer tatmini algısı arasında anlamlı bir farklılığın bulunup
bulunmadığı tek faktörlü varyans analizi (ANOVA Testi) ile belirlenmiştir. Demografik
değişkenler ile kariyer tatmini arasındaki ilişkilere ait tespit edilen sonuçlar sırasıyla şöyledir:
Akademik personelin kariyer tatminiyle ilgili düşüncesi eğitim durumuna göre anlamlı bir
şekilde farklılaşmaktadır. Bulgular, Hennekam (2016), Ng vd. (2005), Tak ve Lim (2008) ile
paralellik gösterirken, Aktaş (2013), Joo ve Park (2010), Karaman (2018), Pan ve Zhou
(2015) çalışmanın sonuçlarıyla benzerlik göstermemektedir. Tukey testi sonucunda, doktora
eğitim durumuna sahip akademik personelin kariyer tatmini (x̄=3.70, SS=.820) ile eğitim
durumu lisans (x̄=3.37, SS=.929) ve yüksek lisans (x̄=3.31, SS=.782) olan akademik
personelin kariyer tatmininin anlamlı bir biçimde farklılaştığı, eğitim durumu lisans ve
yüksek lisans olan akademisyenlerin ise kariyer tatmini algıları arasında anlamlı bir
farklılığın olmadığı bulunmuştur.
Bu çalışmanın bulgularına göre akademik personelin kariyer tatmini ile kıdem yılı/çalışma
süresi arasında anlamlı (p<.001) bir farklılık bulunmaktadır. Bu sonuç ile aynı doğrultuda
birçok çalışma bulunmaktadır (Aktaş, 2013; Greenhaus vd., 1990; Karaman, 2018; Ng vd.,
2005; Pan ve Zhou, 2013; Seibert ve Kraimer, 2001). Fakat, bulguları bakımında farklılık
gösteren çalışmalara da rastlanmaktadır (Pan ve Zhou, 2015). Çoklu karşılaştırma
sonuçlarında, akademik kıdemi/çalışma süresi 6-10 yıl olan akademik personelin kariyer
tatmini (x̄=3.44, SS=.887) ile kıdemi/çalışma süresi sırasıyla; 11-15 yıl (x̄=3.65, SS=.922) ve
21ve üzerinde yıl (x̄=3.77, SS=.862) olan akademik personelin kariyer tatminleri arasında
anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür(p<.05). Fakat, akademik kıdemi 0-5 yıl, 11-15 yıl,
16-20 yıl, 21 ve üzeri yıl olan akademik personelin kariyer tatminleri arasında ise anlamlı bir
farklılık bulunamamıştır.
Akademisyenlerin kadro unvanlarıyla kariyer tatmini düşünceleri arasındaki ilişki
incelendiğinde; kariyer tatmininin kadro unvanına göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı
görülmüştür (p<.001). Bu sonuç, Tak ve Lim (2008) çalışmasıyla aynı doğrultuda olmasına
rağmen, Ren vd. (2013) ve Sattavorn (2018) ile tam tersi, zıt yöndedir.
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Profesör ve doçent kadrosundakilerin kariyer tatmini (x̄=4.13, SS=.664) ile doktor öğretim
üyesi (x̄=3.48, SS=.789), öğretim görevlisi (x̄=3.34, SS=.893) ve araştırma görevlisi (x̄=3.34,
SS=.790) kadrosundakilerin kariyer tatmini algıları arasında anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır(p<.05). Diğer taraftan, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma
görevlisi kadrosunda görev yapanların kariyer tatmini algısı arasında anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır(p>.05).
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda öğretim elemanları öğretim üyeleri, öğretim
görevlileri ve araştırma görevlileri olmak üzere sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma
kapsamında gerçekleştirilen ANOVA testinde, akademisyenin algıladığı kariyer tatmini ile
öğretim elemanlarının sınıflandırılması arasında anlamlı bir farklılığın bulunduğu sonucuna
ulaşılmıştır(p<.001). Öğretim üyeleri sınıfındakilerin kariyer tatmini (x̄=3.77, SS=.802) ile
öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınıfındakilerin kariyer tatmini anlamlı bir
biçimde farklılaşmaktadır(p<.05). Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınıfındakilerin
kariyer tatminiyle ilgili düşünceleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>.05).
Bu çalışmanın sonucunda akademik personelin kariyer tatmini ve demografik özellikleriyle
ilgili bazı önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışmada akademik unvanın, kıdemin veya çalışma
süresinin, eğitim durumunun, cinsiyetin, öğretim elemanlarının bulunduğu sınıfın akademik
kariyer tatmininde belirleyici olabildiği görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada kullanılan
demografik değişkenlerin haricindeki başka demografik değişkenlerin de akademisyenlerin
kariyer tatmininde belirleyici olabilir. Akademisyenlerin yayın sayısı, akademik uzmanlık
alanı, akademik ödüller, yabancı dil düzeyi, gelir düzeyi, yaşı gibi demografik özellikleri ile
kariyer tatmini arasındaki ilişkiler araştırılabilir. Bulgular, akademik unvan ile kariyer tatmini
arasındaki ilişkinin önemli olduğunu göstermektedir. Akademik personelin unvanı ile kadro
unvanı arasındaki ilişkinin uyumlu olması akademik kariyer tatminini artırılabilir. Unvan ile
kadro unvanı arasındaki uyumun sağlayacağı maddi ve manevi tatmin de kariyer tatmini
artırıcı etki yapabilir. Bu çalışmada, eğitim düzeyi yüksek olanların kariyer tatmininin de
daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu nedenle akademisyenlerin kariyer tatminlerini artırmak
için üniversiteler, akademik personelinin eğitim düzeyini yükseltmeyi hedefleyen, teşvik
eden özel imkanlar ve kolaylıklar sağlayabilir. Yine bu çalışmada, akademik kıdem veya
çalışma süresi fazla akademisyenlerin kariyer tatmininin daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Bu sonucun neden veya nedenlerini net bir şekilde ortaya koyabilmek için nitel bir araştırma
yapılabilir. Kıdem ile kariyer tatmini arasındaki ilişkide unvan, eğitim durumu gibi
demografik değişkenlerin rolü araştırılabilir. Böylece, akademik alanda görev yapan insan
kaynağının kariyer tatminini yüksek düzeye çıkarabilecek yeni bulgulara ulaşmak mümkün
olabilir. İnsan kaynağının kariyer memnuniyetinin geliştirilmesi için yeni öneriler
geliştirilebilir.

m1
m2
m3
m4
m5

Ek 1. Türkçeye Uyarlanan “Kariyer Tatmini Ölçeği”
Kariyer Tatmini Ölçeği (α= .885)
Kariyerimde elde ettiğim başarıdan memnunum.
Genel olarak kariyer hedeflerime ulaşma yolunda kaydettiğim ilerlemeden
memnunum.
Gelir hedeflerime ulaşma yolunda kaydettiğim ilerlemeden memnunum.
Akademik yükselme hedeflerimi gerçekleştirmeye yönelik ilerlemeden
memnunum.
Yeni beceriler geliştirmeye yönelik hedeflerime ulaşma yolunda kaydettiğim
ilerlemeden memnunum.
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KENTSEL DİRENÇLİLİĞİ AZALTAN ETKİLERİN TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE
İNCELENMESİ
Abidin KEMEÇ
Uşak University, Karahallı Vocational School, Department of Office Services and Secretariat
ORCID: 0000-0001-9395-4118
ÖZET
Günümüzde kent(li)ler, doğal veya insan kaynaklı olarak, iklim değişikliğinin, doğal
afetlerin, yanlış kamu politikalarının, salgın hastalıkların, dijitalleşmenin (siber saldırı, siber
zorbalık, mahremiyet) ve hızlı kentleşmenin ortaya çıkardığı baskılara maruz kalmaktadır.
Sayılan etkiler, kırılganlığı (fragile) artırarak kentleri savunmasız hale getirmektedir.
Kentlerin kırılganlığı azaltmak veya dirençliliğini artırmak için siyasi karar vericiler
birbirinden farklı çözüm yolları üretmektedir. Hava, su, toprak kirliliğini azaltmak için
caydırıcı yönde yasal ve yönetsel düzenlemelere gidilmektedir. Salgınlara karşı,
dezenfeksiyon, bilgilendirme, bilinçlendirme, maske dağıtımı, aşı temini, ilaç dağıtımı gibi
araçlarla etkin mücadele verilmektedir. Fosil yakıtların çevreyi tahribatı göz önüne
bulundurularak enerji tasarrufunun yanı sıra alternatif enerji kaynaklarına yönelim için
gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Doğal afetlerin önceden tahmini için yenilikçi
teknolojilerden faydalanılması desteği, afet sırası ve sonrasında atılması gerekli adımlar için
koordinasyon çalışmaları gündeme alınmaktadır. Siber saldırılara karşı güçlü bir dijital
altyapı kurulmaktadır. Seçim güvenliğini sağlamak, katılımı artırmak, azınlık haklarını
güvenceye almak, sosyal eşitliği sağlamak ve çok paydaşlı bir ağ kurulmak gibi
demokratikleşme adımları atılmaktadır. Avrupa Birliği, OECD ve Birleşmiş Milletler gibi
ulus üstü örgütlerin yanında düşünce kuruluşları, vakıflar, kar amacı gütmeyen
organizasyonlarda da kentler üzerinde artan baskıyı, dünyanın geneli açısından tehdit unsuru
olarak görmekte bu doğrultuda çalışmalar yürütmektedir.
Çalışmada kapsamında kentsel dirençlilik kavramının tanımı, temel özellikleri ve dayanakları
bağlamında teorik çerçeveye yönelik inceleme yapılacaktır. Ek olarak kavramın, Birleşmiş
Milletlere üye devletler tarafından kabul edilen “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde”
yer alan 17 hedefle bağlantısı, farklı kurum ve kuruluşların kavrama bakışı
değerlendirilecektir. Türkiye’de gerçekleşen, deprem, sel/su baskını, toprak kayması,
heyelan, siber saldırı, orman yangını gibi doğa ve insan kaynaklı kentsel dirençliliği azaltan
faktörler ele alınacaktır. Çalışmanın sonuç bölümünde önerilere ve genel değerlendirmelere
yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dirençlilik, İklim Değişikliği, Kentsel Planlama
EXAMINATION OF IMPACTS REDUCING URBAN RESILIENCE IN THE CASE
OF TURKEY
ABSTRACT
Today, cities are exposed to the pressures of climate change, natural disasters, wrong public
policies, epidemics, digitalization (cyber-attack, cyberbullying, privacy) and rapid
urbanization. The listed effects increase vulnerability and make cities vulnerable. In order to
reduce the fragility of cities or increase their resilience, political decision makers produce
different solutions. In order to reduce air, water and soil pollution, deterrent legal and
administrative arrangements are made.
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Effective fight against epidemics is carried out with tools such as disinfection, information,
awareness raising, mask distribution, vaccine supply and drug distribution. Considering the
environmental damage of fossil fuels, necessary studies are being carried out for the
orientation to alternative energy sources as well as energy saving. Coordination studies are
put on the agenda for the support of using innovative technologies for the prediction of
natural disasters and the steps to be taken during and after the disaster. A strong digital
infrastructure is being established against cyber attacks. Democratization steps are being
taken, such as ensuring election security, increasing participation, securing minority rights,
ensuring social equality and establishing a multi-stakeholder network. In addition to
supranational organizations such as the European Union, OECD and the United Nations,
think tanks, foundations and non-profit organizations see the increasing pressure on cities as a
threat to the world in general and carry out studies in this direction.
Within the scope of the study, the definition of the concept of urban resilience, its basic
features and foundations will be examined in terms of the theoretical framework. In addition,
the connection of the concept with the 17 goals included in the “2030 Agenda for Sustainable
Development” adopted by the United Nations member states, and the perspective of different
institutions and organizations on the concept will be evaluated. Factors that reduce natural
and human-induced urban resilience such as mucilage, earthquake, flood, landslide, landslide,
cyber attack, forest fire in Turkey will be discussed. In the conclusion part of the study,
suggestions and general evaluations will be given.
Keywords: Urban Resilience, Climate Change, Urban Planning
GİRİŞ
Kentsel dirençlilik (urban resilience), normalin üzerindeki sıcaklık, deniz seviyesindeki artış,
yoğun kar fırtınası, sağanak yağış, yangın, kuraklık, kıtlık, buzulların erimesi, volkan
patlaması, çığ, deprem, hortum, buzulların erimesi, siyasi istikrasızlık, siber saldırı ve salgın
gibi çok sayıda ekonomik, sosyal, mekânsal, politik ve fiziksel faktörden etkilenen bir
olgudur. Bu olgulara hava, su, toprak kirliği gibi sağlığı olumsuz yönde etkileyen faktörlerde
eklenince kent(li)ler şoklara ve streslere karşı daha az toleranslı hale gelmektedir.
Barındırdığı risklerin yanında kaliteli altyapı, kültürel çeşitlilik ve etkinlikler, çalışanlar için
istihdam ve firmalar için pazar olanağı, gelişmiş sağlık imkanları, her düzeyde eğitimöğretim gibi birçok fırsat sunun kentler karmaşıklık alan olarak kabul edilir. Bu yüzden
kentsel mekanlar, hem teoride hem de pratikte dirençlilik laboratuvarları haline gelmiştir.
Artan kentleşme, verimli hizmet sunumu, daha iyi altyapı sağlanması ve daha fazla işgücü
verimliliği yoluyla ekonominin genel gelişimine ve sürekli büyümesine katkıda bulunur.
Ancak hızlı kentleşme, çevre kirliliği, trafik sıkışıklığı ve bozuk kentsel yayılma gibi birçok
kentsel soruna da yol açabilmektedir. New York’taki trafik sıkışıklığı, Amerika Birleşik
Devletleri'ndeki şehirlerarasında en kötü ikinci sırada yer almakta ve hava kalitesinin
düşmesine önemli bir katkıda bulunmaktadır. 37 milyonu aşan nüfusuyla Tokyo, artan konut
maliyetleri, aşırı kalabalık ulaşım ağları, ortaya çıkan atık miktarı ve büyük enerji talebi gibi
bir dizi sorunla karşı karşıyadır. Pekin kenti, Çin'deki en kötü sis kirliliğine sahiptir. Yerel
yönetimin havadaki kirleticileri engellemeye yönelik çabalarına rağmen, kent sakinlerinin
sağlığı hala risk altındadır (Zhou vd., 2021; 2).
Kentsel dirençlilik çalışmalarında her ne kadar iklim değişikliğine yönelik eylem planları
daha yaygınken küresel olarak son zamanlardaki COVID-19 pandemi salgını, kentsel
toplulukların düşük karbonlu, dirençli ve sağlıklı topluluklar inşa etmek için gereken
dönüştürücü düzeylerdeki değişiklikleri getirme kapasitesine, araçlarına ve girişimlerine
sahip olup olmadığı konusunda ciddi şüpheler yaratmaktadır (Majewska vd., 2022).
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Bu yüzden pandemi sırasında ve pandemi sonrasında alınacak tedbirlerin ve önlemlerin
kentsel dirençlilik seviyesi üzerinde doğrudan etkili olacağı düşünülmektedir.
Çalışmanın birinci bölümünde dirençlik kavramının teorik çerçevesine yönelik literatür
taraması yapılmıştır. Literatür taramasında kentsel dirençlilik kavramının farklı yazar ve
organizasyonlar tarafından yapılan tanımlamaları; kentsel dirençliliğin temel özellikleri;
kentsel dirençliliği artıracak düzenleme araçları kapsama alınmıştır. İkinci bölümde,
Türkiye’de 2020 yılında meydana gelen, deprem, sel/su baskını, toprak kayması, heyelan,
siber saldırı, orman yangını, koronavirüs gibi doğa ve insan kaynaklı kentsel dirençliliği
tehdit eden unsurlar ele alınmıştır.
1. Dirençlik Kavramının Teorik Çerçevesi
1. 1. Kentsel Dirençliliğin Tanımı
Dirençlilik kavramı üzerine, farklı kentsel bağlamlarda, çevre bilimi, sosyal bilimler, enerji,
mühendislik, ekonomi, işletme ve tarım alanlarında birbirinden ayrı tanımlamalar yapılmıştır.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) dirençliliği, bir birey veya topluluğun
tehlikeli bir oluşumun etkilerini, zamanında ve etkili olarak tahmin etme, öngörme, önleme,
azaltma ve iyileştirme kapasitesi olarak tanımlamaktadır (AFAD, 2020a). Kentsel dirençlilik,
evrimsel terimlerle, toplulukların aktif öğrenme yetenekleri, sağlamlıkları, yenilik
kapasiteleri ve uyarlanabilirlikleri aracılığıyla esnek yer modellemesinde hayati bir rol
oynadığı planlama, politika oluşturma ve stratejik yön için proaktif bir vizyondur (Mehmood,
2016). Dirençli kentler, gelecekteki şokları (ekonomik, çevresel, sosyal ve kurumsal) absorbe
etme, iyileştirme ve bunlara hazırlanma yeteneğine sahip kentlerdir (OECD, 2016). Kentsel
dirençlilik, bir kentsel sistemin ve onun tüm sosyo-ekolojik ve sosyoteknik ağlarının, bir
rahatsızlık karşısında gelecekte istenen işlevleri sürdürme, hızla cevap verme, değişime uyum
sağlama ve kapasiteyi sınırlayan sistemleri hızla dönüştürme yeteneğini ifade eder (Meerow,
Newell ve Stults, 2016).
Dirençlilik terimin psikoloji ve mühendislikte uzun bir kullanım geçmişi olmasına rağmen,
küresel çevresel araştırma literatüründe, genellikle ekolojist Holling'in 1973 yılında
yayınladığı makaleye kadar uzanır. Bu makalede Holling, ekolojik sistemlerde esneklik ve
kararlılık üzerine makalesinde, doğal sistemlerde birden çok kararlılık alanının veya birden
çok çekim havzasının varlığını ve bunların ekolojik süreçlerle, rastgele olaylarla, zamansal ve
mekansal ölçeklerin heterojenlik ile nasıl ilişkili olduğunu göstermiştir. Esnekliği, değişim
karşısında kalıcı olma kapasitesi olarak tanıtmış ve dirençliliğin bir sistem içindeki ilişkilerin
kalıcılığını belirlediğini ve bu sistemlerin durumlarındaki değişkenleri absorbe etme
yeteneğinin bir ölçüsü olduğunu öne sürmüştür (Holling, 1973). Kentsel dirençlilik genellikle
yalnızca işlevleri ve yapıları sürdürme becerisine atıfta bulunsa da, dirençlilik (sistem
kalıcılığı), geçiş (artan sistem değişikliği) ve dönüşüm (sistem yeniden yapılandırması)
vizyonlarında da çerçevelenmelidir (Chelleri, 2012).
1.2. Kentsel Dirençliliğin Özellikleri
Kentsel dirençlilik çalışmaları, literatürde genel olarak kentsel ekolojik dirençlilik; kentsel
tehlikeler ve afet riskinin azaltılması; kentsel ve bölgesel ekonomilerin dirençliliği; kentsel
yönetişim ve kurumlar aracılığıyla dirençliliğin teşviki olmak üzere dört kategoriye
ayrılmaktadır. Bu farklı literatür kümeleri arasında çok fazla örtüşme olsa da, her biri kentsel
dirençliliğin farklı yönlerini vurgular ve her biri kentsel sistemlerin farklı bileşenlerine
odaklanır.
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Kentsel ekolojik dirençlilikte, kentsel dirençlilik, bir kentin veya kentsel sistemin, kimliği,
yapıyı ve temel süreçleri korurken rahatsızlıkları şoklara dayanacak kapasiteyi oluşturacak ve
belirsizlik karşısında ekosistem hizmetlerini sürdürecek şekilde kullanmaları gerektiğini öne
sürülmektedir. Kentsel tehlikeler ve afet riskini azaltmada, muhtemelen kentsel altyapı
sistemlerinin, kentsel nüfusun ve toplulukların hem doğal hem de insan kaynaklı
tehlikelerden hızlı ve etkili bir şekilde kurtulma kapasitesinin artırılmasına vurgu
yapılmaktadır. Kentsel ve bölgesel ekonomilerin dirençlilikte, dirençliliğin yerler ve
konumlar arasında neden eşit dağılmadığı, dirençlilik ile uzun vadeli büyüme arasındaki
bağlantıları incelenmektedir. Kentsel yönetişim ve kurumlar aracılığıyla dirençliliğin
teşvikinde, dirençlilik düşüncesinin yeni tür sosyal sözleşmeler gibi iklim değişikliğine
uyumu teşvik etmek için geliştirilmiş yönetişim mekanizmalarının gelişimini nasıl
etkileyebileceği ele alınmaktadır (Leichenko, 2011).
Bir kentsel sistemi daha dirençli hale getirmek için çok sayıda bileşene ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu bileşenler; fazlalık (redundancy), çeşitlilik (diversity), verimlilik
(efficiency), sağlamlık (robustness), bağlantıda olma (connectivity), adaptasyon (adaptation),
zengin kaynaklı (resources), bağımsızlık (independence), yenilikçilik (innovation), sosyal
içerme (inclusion) ve entegrasyon (integration)’dur. Tablo 1’de kentsel dirençliliğin
özellikleri ve açıklamaları yer almaktadır.
Tablo 1. Kentsel Dirençliliğin Temel Özellikleri (Ribeiro ve Gonçalves, 2019)
Özellikler
Açıklamalar
Bileşenlerden biri arızalandığında sistemin arızalanmaması için işlevsel
Fazlalık
olarak benzer birkaç bileşenin varlığıdır.
Sistemi çeşitli tehditlere karşı korumak için işlevsel olarak farklı birkaç
Çeşitlilik
bileşenlerin mevcut olmasıdır.
Dinamik bir sistemin işleyişi ile ilgili olarak statik bir kentsel sistemin
Verimlilik
işleyişi arasındaki pozitif ilişkidir.
Sağlamlık
Saldırılara veya diğer dış güçlere direnme yeteneğidir.
Bağlantılı
Destek ve karşılıklı etkileşim için bağlı sistem bileşenlerinin var
Olma
olmasıdır.
Adaptasyon
Deneyimden öğrenme ve değişim karşısında esnek olma yeteneğidir.
Zengin
Kesintilere ve etkilerine yanıt vermek için hızla yer değiştirebilecek
kaynaklı
kaynakların varlığıdır.
Harici fiziksel müdahaleye dayanmadan afet sonrası sürekli çalışma
Bağımsızlık
yeteneğidir.
Bir şok sırasında veya bir sistem stres altındayken, hedeflere ulaşmanın
Yenilikçilik
veya ihtiyaçlarını karşılamanın farklı yollarını hızla bulma yeteneğidir.
Toplulukların, özellikle de en savunmasız grupların, süreçlerin ve
Sosyal içerme planların geliştirilmesinde geniş kapsamlı istişare ve katılımının
geliştirilmesidir.
Kentsel sistemler arasındaki entegrasyon, daha güçlü karar vermeyi teşvik
Entegrasyon ederek tüm kullanıcıların ortak bir sonuç için karşılıklı olarak birbirini
desteklemesini sağlar.
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1.3. Dirençliliği Artıracak Düzenleme Araçları
Değişen dünya, iklim değişikliği, doğal afetler, nüfus artışı ve kentsel yoğunlaşmanın
etkisiyle gelen yeni zorluklarla karşı karşıyadır. En kalabalık bölge olan kentsel alanların, afet
olaylarında birçok zorluğa ve kayıplara eğilimli olduğu tahmin edilmektedir. Son kırk yılda,
öncelikle yapılı çevrenin büyümesi nedeniyle, afetlerin ekonomik maliyetleri dünya çapında
giderek artmıştır (Dianat vd., 2022). Afetlerin yıkıcı etkisini azaltmak ve kentsel dirençliliği
artıracak etkin mücadele yürütmek farklı politika önerileri geliştirilmiştir.
Etkili müdahale ve hafifletme stratejileri, sağlık sistemi gibi özel ve kar amacı gütmeyen
sektörlerin yanı sıra her düzeyde hükümetin ortaklıklarını gerektirmektedir. Küresel
topluluklar COVID-19 pandemisine yanıt verirken, ekonominin motoru ve toplumların temel
işleyişi oldukları için esnek kentsel topluluklar inşa etme konusunda proaktif olarak
düşünmesi gerekmektedir. Dirençlilik konusundaki tartışmaların bolluğuna rağmen, onlarca
yıllık istenmeyen ve adaletsiz ekonomik, sosyal ve çevresel uygulama modellerini ortadan
kaldırmak için daha net ve daha kapsamlı kılavuzlara hala ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı bir
grup paydaşın ve topluluk ortaklarının ağ içindeki katılımı, topluluk içinde güven
oluşturmaya yardımcı olarak kentsel dirençlilik oluşturma sorumluluğunu paylaştırır. Ağlar
ve ortaklıklar, güveni teşvik ettiği ve uygulanan stratejilerin verimliliğini ve etkililiğini
iyileştirdiği düşünüldüğünden, dirençlilik sürecinin temel bir yönüdür (Kapucu, Martin ve
Williamson, 2021).
Yapay zeka, blok zinciri ve nesnelerin interneti gibi bilgi ve iletişim teknolojisindeki (BİT)
gelişmeler, iyi tasarlanmış bir sosyo-kültürel ortamda uygulandıkları takdirde, dirençli
kentleşmeyi teşvik etme potansiyeline sahiptir. Kent sakinlerinin arabalar, bisikletler, boş
odalar ve oyuncaklar gibi atıl kaynakları paylaşmasına olanak tanıyan çevrimiçi eşler arası
(paylaşım) platformlar, emisyonları ve atıkları azaltmaya yönelik iklim stratejisinin bir
parçası olabilir. Bilişim teknolojisi, bireysel ve endüstriyel kullanımda enerji üretimini ve
dağıtımını optimize etmek için verileri toplayıp analiz ederek aşırı fosil yakıt tüketimini
önleyebilir. Daha iyi dijital altyapı, bağlantı ve başlangıç finansmanını kentleri dijital
ekonominin merkezinde konumlandırabilir (Pee ve Pan, 2021).
Kentsel dirençlilik, 2015 yılında tüm Birleşmiş Milletler Üye Devletleri tarafından kabul
edilen “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde” yer alan 17 hedeften beş tanesi ile
doğrudan bağlantılıdır (Birleşmiş Milletler, 2015). Kentsel dirençlilik ile ilgili olan hedefler
şu şekildedir: 2030'a kadar, yoksulların ve savunmasız durumda olanların direncini artırmak
ve iklimle ilgili aşırı olaylara ve diğer ekonomik, sosyal ve çevresel şoklara ve afetlere maruz
kalmalarını ve kırılganlıklarını azaltmak (Hedef 1.5); ekonomik kalkınmayı ve insan refahını
desteklemek için, herkes için uygun maliyetli ve adil erişime odaklanarak, bölgesel ve sınır
ötesi altyapı dahil olmak üzere kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve dirençli altyapı geliştirmek
(Hedef 9.1); kentleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir
kılmak (Hedef 11); tüm ülkelerde iklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dirençliliği
ve uyum sağlama kapasitesini güçlendirmek (Hedef 13.1); 2020 yılına kadar, deniz ve kıyı
ekosistemlerinin, dirençliliklerini güçlendirmek de dahil olmak üzere önemli olumsuz
etkilerden kaçınmak için sürdürülebilir bir şekilde yönetmek, korumak, sağlıklı ve üretken
okyanuslar elde etmek için restorasyonları için harekete geçmektir (Hedef 14.2).
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Birleşmiş Milletler, tarafından başlatılan “The Making Cities Resilient 2030” (MCR2030)
girişiminin nihai hedefi, kentlerin 2030 yılına kadar kapsayıcı, güvenli, dirençli ve
sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. MCR2030 girişiminin ana stratejik hedefleri ise;
kentlerin risk anlayışını geliştirmek ve yerel afet riskinin azaltılmasına ve dirençliliğe yönelik
taahhütlerini güvence altına almak; dirençliliği artırmaya yönelik olarak yerel
stratejiler/planlar geliştirerek kentlerin kapasitesini güçlendirmek; dirençliliği artırmak için
yerel stratejiler/planlar geliştirerek kentleri desteklemektir (Birleşmiş Milletler, 2022).
Rockefeller Vakfı ve Arup şirketi kentsel dirençliliğin çerçevesine oluşturmaya yönelik
olarak yayınladığı raporda, her kentin benzersiz olduğu ve dirençliliğin kendini gösterme
şeklinin, farklı yerlerde farklı şekillerde ortaya çıktığı varsayılmaktadır. Kentsel dirençlilik
çerçevesi, kentlerin karmaşıklığının ve bir kentin dirençliliğine katkıda bulunan 12 temel
özellik üzerinden değerlendirilmelidir. Bu özellikler şunlardır (The Rockefeller Foundation
ve Arup, 2014; 7):
1. Minimum güvenlik açığı
2. Geçim kaynakları ve istihdamın çeşitliliği
3. İnsan yaşamı ve sağlığı için yeterli güvenceler
4. Kolektif kimlik ve karşılıklı destek
5. Sosyal istikrar ve güvenlik
6. Mali kaynakların ve acil durum fonlarının varlığı
7. Fiziksel şiddeti azaltma
8. Kritik hizmetlerin sürekliliği
9. Güvenilir iletişim ve hareketlilik
10. Etkili liderlik ve yönetim
11. Yetkili paydaşlar
12. Entegre kalkınma stratejisi
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD), 2016 yılında yayınladığı “Resilient Cities”
isimli raporda, kentlerin nihai hedeflerini belirlemelerine ve buna göre planlama yapmalarına
yardımcı olacak bir dizi pratik politika önlemi ve iyi uygulama örneklerinin sunmuştur
(OECD, 2016). Bu raporda ayrıca, kentlerin ekonomik büyümeyi teşvik ederek ve
vatandaşların refahını artırarak ekonomik, çevresel, toplumsal ve yönetimsel şoklara ve
streslere nasıl yanıt verebileceğine odaklanılmaktadır. Dört alanda yapılacak düzenlemeler
(Bkn. Şekil 1) bu süreci geliştirmeye yardımcı olabilir. Ekonomi alanında, endüstrinin
çeşitlendirilmesini ve yeniliğe açık olması; toplumsal alanda, toplumun kapsayıcı ve uyumlu
olmasını, vatandaş ağlarının aktif olmasını ve insanların fırsatlara erişimini sağlaması; çevre
alanında eğer kentsel yeterli ve güvenilir altyapının ve doğal kaynakların mevcudiyeti;
yönetim alanında güçlü liderlik, uzun vadeli vizyon ve kamu sektörünün uygun kaynaklara
sahip olmak gereklidir.
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Şekil 5. Dirençliliği Sağlayacak Dört Düzenleme Alanı

Jabareen, esnek kent planlaması çerçevesinde, kentsel dirençliliği artırmak içi birbiriyle
ilişkili dört ana kavram ve bileşenlerinden oluşan bir müdahale aracı ortaya koymuştur.
Esnek planlama çerçevesi; savunmasızlık analizi matrisi, kentsel yönetişim, önleme ve
belirsizlik odaklı planlama konseptlerinden oluşmaktadır. Savunmasızlık analizi matrisi,
gelecekteki risklerin, kırılganlıkların mekansal ve sosyo-ekonomik haritalanmasına katkısı
nedeniyle kritik ve önemlidir. Bu matrisinin rolü, kentlerdeki çevresel risk, doğal afetler ve
gelecekteki belirsizliklerin türlerini, demografisini, yoğunluğunu, kapsamını ve mekansal
dağılımını analiz etmektir. Daha dirençli bir kent yönetişim sayesinde, temel hizmetlerin hızla
geri yüklenmekte ve felaketlerden sonra sosyal, kurumsal ve ekonomik faaliyetlere sorunsuz
devam edilmektedir. Önleme kavramı, daha fazla kentsel dirençlilik ve daha az kırılganlığa
doğru ilerlemek için kentlerin çevresel tehlikeleri ve iklim değişikliği etkilerini önlemeye
çalışması gerektiğini öne sürmektedir. Belirsizlik odaklı planlama iklim değişikliği ve bunun
sonucunda ortaya çıkan belirsizliklerin, planlamaya yönelik geleneksel yaklaşımların
kavramlarını, prosedürlerini ve kapsamını zorladığını ve mevcut planlama yöntemlerini
yeniden düşünmek ve gözden geçirmek için bir ihtiyaç yarattığını savunmaktadır (Jabareen,
2013).
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Şekil 6. Esnek kent planlama çerçevesi (Jabareen, 2013)

2. Türkiye’de Kentsel Dirençliliği Tehdit Eden Unsurlar
Çalışmanın bu bölümünde Türkiye’de kentsel dirençliliği tehdit eden unsurlar 2020 yılı ile
sınırlandırılarak ele alınmıştır. Belirlenen tarih boyunca, COVID 19 Pandemisinin,
depremlerin, sel baskınlarının, yangınların, tsunaminin ve siber saldırıların etkileri
hissedilmiştir.
2.1. COVID 19 Pandemisi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren virüsün
etkileri hayatın her alanında ve genel kamusal işleyişte derinden hissedilmektedir. Virüsün ilk
görüldüğü tarihten 10 Şubat 2022 tarihine kadar geçen sürede, worldometers.info internet
sitesinin verilerine göre koronavirüs kaynaklı 89,477 ölüm gerçekleşmiştir. Ayrıca bu virüs
12 milyon 554 bin 674 kişiye bulaşmıştır (worldometers.info, 2022). Bu rakamlar virüsün
etkilerinin insan hayati için ne kadar ciddi olduğunu göstermektedir.
Virüsün görülmeye başladığı ilk andan itibaren Türkiye’de aşamalı olarak, virüsün toplumda
yayılmasını engellemek ve azaltmak için tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda: kaynağa yönelik
(kaynağın bulunması, hastalığın bildirilmesi, kesin tanı, hastaların tedavisi, izolasyon, taşıyıcı
araması, şüphelilerin sürveyansı, sağlık eğitimi); bulaşma yoluna yönelik (çevre koşullarının
düzeltilmesi, yiyecek ve içecek maddelerinin denetimi, sağlık eğitimi, kişisel temizlik ve
koruyucu ekipman kullanımı, nüfus hareketlerini kısıtlamak); sağlam kişiye yönelik
(karantina, gözlem) önlemler alınmaktadır (TÜBA, 2020).
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Grafik 1. Türkiye’de Koronavirüs Kaynaklı Ölüm Oranları ve Vakalar
(worldometers.info, 2022).

2.2. Doğa Kaynaklı Olaylar
Türkiye’de 2020 yılında, 905 doğal afet olayı vuku bulmuştur (AFAD, 2021). Bu olayların
sayıları şöyledir; Çığ (11 adet), deprem (321 adet), heyelan (107 adet), kaya düşmesi (17
adet), obruk (2 adet), sel/su baskını (177 adet) ve diğer (fırtına, dolu ve aşırı kış koşulları, 270
adet).
Grafik 2. 2020 Yılı Doğa Kaynaklı Olay İstatistikleri (AFAD, 2021)

Büyük bir coğrafya ve farklı iklim bölgelerine sahip olan Türkiye’de afetlere dönüşen fazla
sayıda ve türde şiddetli meteorolojik olaylar gözlenmektedir. Türkiye’de, başta fırtına, sel,
dolu, don, kar ve kuraklık olmak üzere meteorolojik afetler oldukça sık meydana gelmekte ve
önemli ölçüde can ve mal kayıplarına neden olmaktadır.
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2020 yılı içerisinde meydana gelen meteorolojik afet sayısı 1940-2020 periyodu içerisindeki
en yüksek değer olarak kayıtlara geçmiştir (Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2021).
Türkiye’de, 2020 yılında, 3399 adet orman yangınında toplamda 20970,66 hektar alan
etkilenmiştir. Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınları; ihmal (anız, çöplük,
avcılık, çoban ateşi, sigara, piknik) kasıt (terör ve kundaklama) ve kaza (enerji, trafik), doğal
ve sebebi bilinmeyen kaynaklı olarak beş kategoriye ayrılmıştır. 2020 yılında yaşanan orman
yangınlarının %56’sının sebebi bilinmemekte, %21’i ihmal, % 0,3’ü kasıt, %17’si kaza, %0,5
doğal kaynaklıdır (Orman Genel Müdürlüğü, 2022). Yaşanan orman yangınları neticesinde
insanlar, ağaçlar, otsu bitkiler ve hayvanlar olumsuz yönde etkilenmiştir.
Aktif fay hatlarının üzerinde bulunan Türkiye’de 2020 yılı içerisinde yüksek can kaybına yol
açan iki deprem meydana gelmiştir. 30 Ekim 2020'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında
6,6 şiddetindeki deprem meydana gelmiştir. Deprem, yerin yaklaşık 16,54 kilometre
derinliğinde gerçekleşmiştir. Depremde 116 kişi hayatını kaybetmiş, 1034 kişi ise
yaralanmıştır. Bir diğer büyük deprem ise 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’ın Sivrice ilçesinde
görülen depremdir. 6,8 büyüklüğündeki Elazığ depremi, can kaybına, yaralanmalara ve
binalarda hasara yol açmıştır. Depremde 41 kişi yaşamını yitirirken binin üzerinde insan
yaralanmıştır (trthaber.com, 2021).
30 Ekim 2020 tarihinde, her ikisi de doğu Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın Samos Adası'nı ve
İzmir’i şiddetli bir deprem vurmuştur. Depremi takip eden tsunami, İzmir'in Çeşme ve
Seferihisar ilçelerinde, bir kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişide yaralanmıştır (Doğan,
vd., 2020). Ayrıca tsunami nedeniyle bölgede çok sayıda konut, iş yeri ve araç zarar
görürken, balıkçı barınakları ve marinalarda pek çok tekne sürüklenmiş, batmış, karaya
oturmuş ve kıyı yapıları da hasar görmüştür. Tsunaminin en çok etkili olduğu ve hasar
yarattığı bölgeler Sığacık Körfezi ve Akarca Mevkii olmuştur (Boğaziçi Üniversitesi, 2022).
4 Şubat 2020 tarihinde Van ilinin Bahçesaray ilçesinde çığ düşme olayı yaşanmıştır. Çığ
altında kalan vatandaşların kurtarmak için çalışan ekiplerin üzerine 5 Şubatta tekrar çığ
düşmüştür. Bu 24 saat içerisinde gerçekleşen çığ düşme olaylarında toplam 41 kişi hayatını
kaybetmiş 84 kişi ise yaralanmıştır (AFAD, 2020b).
Bursa’nın Kestel ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağmur nedeniyle
etkili olan sel nedeniyle can kayıpları, yaralanmalar ve maddi hasarlar oluşmuştur. Sel
felaketinde 5 kişi yaşamını yitirmiştir. Kestel ilçesine bağlı Dudaklı Mahallesinde sel suları
sebebiyle onlarca ev ve binlerce dönüm ekili alan sular altında kalırken, sular çok sayıda araç,
traktör ve römork kullanılmaz hale gelmiştir (Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2020).
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Görsel 1. İzmir’de Yaşanan Tsunami (Hurriyet.com.tr, 2020)

2.3. Siber Saldırılar
Siber saldırı, bir kişi veya kuruluş tarafından başka bir kişi veya kuruluşun bilgi sistemini
ihlal etmeye yönelik kötü niyetli ve kasıtlı bir girişimdir. Saldırganlar genellikle haksız maddi
kazanç için girişimde bulunurlar ancak siber tehditler, gizli amaçlarla da başlatılabilir. Bazı
saldırganlar, sistemleri ve verileri bir "hacktivizm" biçimi olarak yok etmeye çalışırlar
(Cisco, 2022). PwC şirketine göre, 2020 yılında, teknoloji ve telekomünikasyon, finans,
havacılık ve savunma, finans, sağlık, eğitim şirketlerine ve kamu kurumlarına toplam 342
adet siber saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu saldırılar en fazla Çin’e olurken Çin’i, İran ve Rusya
takip etmiştir. Türkiye’ye ise 4 siber saldırı gerçekleştirilmiştir.
Grafik 3. 2020 Yılı Siber Saldırıları (PwC, 2021)
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SONUÇ
Kentsel dirençlilik, kentsel sistemde ortaya çıkan sorunlar karşısında değişime uyum
sağlama, eski hale hızlıca geri dönme ve etkileri hissetmeme gibi yetenekler ile ifade
edilmektedir. Çalışmada, kentsel dirençlilik kavramının farklı açılardan tanımlaması, temel
özellikleri, dirençliliği artırmak için önerilen politikalar ve Türkiye’de kentsel dirençliliği
tehdit eden olaylar incelenmiştir.
Türkiye’de 2020 yılında doğal ve insan kaynaklı birçok felaket yaşanmıştır. COVİD 19
pandemisi günlük hayatı, iş yaşamını ve kamu kurumunun işleyişini derinden etkileşmiştir.
Ülkeler bu etkileri en aza indirebilmek için seyahat kısıtlaması, sokağa çıkma yasağı, maske
kullanımı, sosyal mesafe uygulaması gibi bir dizi tedbir kararı açıklamışlardır. Ülkelerin
uyguladıkları dijitalleşme çalışmalarını her ne kadar birçok avantaj sunsa da siber saldırılar
nedeniyle tüm işlemlerin durması, kişisel verilerin ele geçirilmesi gibi sakıncalar mevcuttur.
Dünya’da gerçekleştirilen 342 siber saldırıdan 4 tanesi Türkiye’ye yapılmıştır. Türkiye’de
2020 yılında can kaybı, yaralanma ve maddi hasarların ortaya çıktığı doğa kaynaklı çok
sayıda çığ, deprem, yangın ve sel felaketleri yaşanmıştır.
Dünya çapında, artan küresel sıcaklıklar, fırtınalar, kuraklıklar, soğuk ve sıcak dalgaları,
kuraklıklar, orman yangınları ve seller dahil olmak üzere aşırı hava olayları; insan kaynaklı
kirlilikler; yönetimsel sorunlar; dijitalleşme kaynaklı tehditler sıklıkla görülmektedir. Bu
olayları ve olayların muhtemel etkilerini sonlandırmak veya azaltmak için stratejik kentsel
dirençlilik politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kentsel dirençlilik planlaması, sivil toplum,
merkezi ve yerel yönetimler, ulus üstü örgütler, özel sektör ve çeşitli profesyonel topluluklar
dâhil olmak üzere çok çeşitli paydaşları içermelidir.
Halka en yakın yönetim birimi olan yerel yönetimlerin, doğal afetlerin önceden tahmini, afet
sırasında etkin mücadele ve afet sonrasında oluşacak zararların en aza indirilmesi için yeterli
düzeyde insan kaynağına, ekipmana, teknolojiye ve finansmana ihtiyaç duymaktadır. Yerel
yönetimlerin bütçede doğal afetler için ayırdığı paylar artırılmalıdır. İhtiyaç halinde merkezi
yönetim fon aktarımı yapmalıdır.
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COVİD-19 SALGINININ İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE
ETKİSİ
Dr. Öğretim Üyesi Muharrem AKSU
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, İnsan Kaynakları
Yönetimi
ORCID: 0000-0001-5164-2458
Özet
2019 yılında ortaya çıkan Covid-19 salgını tüm dünyayı ciddi derecede etkilemiştir. Salgın
sonrası hükümetler tarafından alınan tedbirler sonucu neredeyse tüm dünyanın ekonomik ve
sosyal yaşamı dramatik derece etkilenmiştir. Özellikle işletmeler ve çalışanlar bu süreçte
daha fazla etkilenmiş ve çeşitli ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlar ortaya çıkmıştır.
Çalışanların yaşadığı çeşitli psikolojik sorunlar ve Covid-19 korkusu onların çalışma
yaşamını da etkilemiştir. Diğer taraftan çalışanların iş tatmini ve işten ayrılma niyetlerinde de
önceki dönemlere göre farklılıklar ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Bu bağlamda çalışmanın
amacı, Covid-19 salgını döneminde Covid-19 korkusunun çalışanların iş tatminini ve işten
ayrılma niyetlerini analiz etmeye ve Covid-19 korkusunun demografik özellikler açısından
farklılık gösterip göstermediğini incelemeye yöneliktir. Bu bağlamda zincir fastfood
restoranlarında çalışanlara yönelik Google forms üzerinden yapılan anket sonucunda 141
katılımcıya ulaşılmıştır. Ölçeğe uygulanan analizler için SPSS 25.0 paket programı
kullanılmıştır. Analiz sonucunda, Covid-19 korkusu bakımından yaş gruplarında, çalışılan
pozisyon gruplarında, medeni durumlar arasında, çalışma süreleri ve eğitim düzeyleri
açısından belirgin ve anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Covid-19 salgını döneminde
çalışma yaşamında yer alan işgörenlerin salgından pek fazla korkmadığı istatistiksel olarak
saptanmıştır. Ayrıca Covid-19 korkusu ile iş tatmini arasında istatistiksel olarak anlamlı ve
negatif bir ilişki bulunamamıştır. Covid -19 korkusu ile işten ayrılma niyeti arasında istatiksel
olarak anlamlı, pozitif yönlü fakat zayıf bir ilişki bulunmuştur. Buna karşın Covid-19 salgın
ortamında iş tatmini ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Covid 19 Salgını, İş Tatmini, İşten Ayrılma Niyeti
THE EFFECT OF COVID 19 PANDEMIC ON JOB SATISFACTION AND
INTENTION TO LEAVE
Abstract
The Covid-19 pandemic, which emerged in 2019, has seriously affected the whole world As a
result of the measures taken by the governments after the epidemic, the economic and social
life of almost the whole world has been dramatically affected. Especially businesses and
employees have been affected more in this process and various economic, social and
psychological problems have emerged. Various psychological problems experienced by
employees and the fear of Covid-19 have also affected their working life. On the other hand,
it has been observed that there are differences in the job satisfaction and turnover intention of
the employees compared to the previous periods. In this context, the aim of the study is to
analyze the effect of the fear of Covid-19 on their job satisfaction and intention to leave
during the Covid-19 pandemic period, and to examine whether the fear of Covid-19 differs in
terms of demographic characteristics. In this context,
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141 participants were reached as a result of the survey conducted on Google forms for
employees in chain fast food restaurants. SPSS 25.0 package program was used for the
analyzes applied to the scale. As a result of the analysis, it was seen that there was no
significant and significant difference in terms of fear of Covid-19 in age groups, job position
groups, marital status, working hours and education. It has been statistically determined that
the employees in the working life during the Covid-19 epidemic were not afraid of the
epidemic much.In addition, no statistically significant and negative relationship was found
between fear of Covid-19 and job satisfaction.A statistically significant, positive but weak
relationship was found between fear of Covid -19 and intention to leave.On the other hand, it
has been determined that there is a significant and negative relationship between job
satisfaction and intention to leave in the Covid-19 pandemic environment.
Keywords: Covid 19 Pandemic, Job Satisfaction, Intention to Leave
1.Giriş
Günümüz endüstri düzeni, Covid-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle sağlıktan eğitime,
üretimden hizmet sektörüne kadar neredeyse tüm sektör ve iş kollarında bir değişim
yaşanmaktadır. İş dünyasının girdiği bu yeni darboğaz iş yaşamına ve çalışanlara ilişkin yeni
zorlukları da beraberinde getirmiştir. Özellikle kapanma ve kısıtlamalar nedeniyle örgütsel
düzeyde hem işverenler hem de çalışanlar çeşitli problemler yaşamış ve yaşamaktadırlar.
İşverenler açısından ticari hacimlerin düşmesi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar;
çalışanlar açısından ise hem ekonomik hem de Covid-19 kaynaklı kaygı ve korkuları ve buna
bağlı olarak yaşanan çeşitli sorunlar iş yaşamında temel problemleri haline gelmiştir.
Özellikle restoran sektöründe Covid-19 salgın döneminde çalışmak zorunda kalan işgörenleri
bahsedilen sorunlar başat halde etkilemiştir.
Çalışanların ilgili dönemde yaşadıkları bu tip sorunlara ek olarak, Covid-19 kaynaklı çalışma
biçimlerindeki değişim ve işyerlerinde işin daha riskli hale gelmesi; çalışanların işten elde
ettikleri memnuniyeti ve doyumu etkilediği şüphesizdir. Üstelik çalışanların Covid-19 salgını
nedeniyle yaşadıkları kaygı, çalışmalarla kanıtlandığı üzere çalışanların işten ayrılma tutum
ve niyetlerinde de değişikliklere neden olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla Covid-19 salgın
döneminde restoran sektöründe çalışanlar için iş tatmin duygusunun değişimi ve işten ayrılma
niyetlerindeki eğilimi tespit etmek ayrı bir öneme sahip olmaktadır.
Bu çalışma ile (a) Covid-19 salgını sırasında restoran çalışanları arasında Covid-19 salgını
korku düzeyini değerlendirmeyi, (b) Covid-19 salgını ile ilgili korku düzeylerinin çalışanların
iş tatmin düzeylerine etkisini, (c) çalışanların Covid-19 salgını ile ilgili korku düzeylerinin
işten ayrılma niyetlerine etkisini ve (d) Covid-19 salgını döneminde çalışanların iş tatmini ile
işten ayrılma niyeti ilişkisini tespit etmeyi amaçlamıştır.
Çalışmanın birinci kısmında Covid-19 korkusu, iş tatmini ve işten ayrılma niyetinin teorik
çerçevesine ve iş tatmini ve işten ayrılmaya ilişkin literatür taramasına yer verilmiştir. İkinci
kısımda ise araştırmanın amacı, önemi ve yöntemine, son kısımda ise çalışmanın bulguları ele
alınmıştır.
2. Teorik Çerçeve
2.1. Covid-19 Korkusu
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde menşei bilinmeyen salgın vakaları görülmeye
başladıktan sonra dünya çapında etkisi başlayan Covid-19 salgının yaygınlaşması ve yüksek
enfeksiyon oranı ve nispeten yüksek ölüm oranı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19
salgınını Mart 2020’de pandemi ilan etti. Birçok insan salgın nedeniyle enfekte oldu ve dünya
çapında ciddi sayılarda ölümler oldu.
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Şubat 2022 tarihi itibariyle, dünya çapında yaklaşık 6 milyona yaklaşan ölümle birlikte 400
milyondan fazla kayıtlı Covid-19 vakası oldu (WHO, 2022).
Covid-19 salgını ortamında, dünyada nerdeyse tüm devletler, sosyal ve ekonomik yaşamın
neredeyse her yönünde genel bir huzursuzluğa yol açan enfeksiyon riski nedeniyle ekonomik,
endüstriyel, sosyal ve çevresel ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Bu sebeplerden dolayı
da hükümetler karantina politikaları yürürlüğe koymuş, salgın önleme tedbirleri planlamış,
vatandaşlarının ekonomik güçlerini dengeleme amacıyla ciddi kaynak transferleri
sağlamışlardır. Ülkelerin çoğu, sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe ve maske takma
zorunluluğu gibi vatandaşlarına birtakım kısıtlamalar getirmiştir. Ancak, gelinen noktada
salgına yönelik aşılar başarılı bir şekilde geliştirilmiş olmasına rağmen, salgın henüz
hafifletilememiş, sosyal ve ekonomik etkileri halen devam etmektedir.
Covid-19 salgını her şeyden önce bir sağlık krizi olmasına rağmen küresel dünyanın
ekonomik, sosyal ve çalışma yaşamı gibi her alanda olumsuz etkisini göstermiştir. Bu zorlu
salgın ortamında, neredeyse dünya çapında kurum ve kuruluşların çoğu çevrimiçi çalışmaya
başlamış ve evden çalışma gibi esnek çalışma modellerine geçiş yapmıştır. Bu durum hem
çalışanlar hem de kurum ve kuruluşlar adına yeni sorunları da beraberinde getirmiştir. Ancak
halkın zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak sektörlerde ve kısıtlamaların azalması üzerine de
kamuya açık sektörlerde (restoran, lokanta ve kafe gibi) yüz yüze hizmet verilmeye devam
edilmiştir.
Benzerine az rastlanır insani, ekonomik ve sağlık felaketlerine neden olan Covid-19
salgınının yüksek enfeksiyon ve ölüm oranları, dünya genelinde insanlar arasında yaygın bir
endişeye neden olmuştur (Hu vd., 2020). Buna ek olarak, Covid-19 salgını iş dünyasının
kapanması, büyük işsizlik ve ticari aksamalar gibi olumsuz ekonomik etkileri çalışanların
gelecekteki kariyerleri ve geçim kaynakları hakkında öngörülemezlik ve belirsizlik
yaratmıştır (Hite ve McDonald, 2020). Tüm bu faktörler, Covid-19 kaygısı duygularını daha
da şiddetlendirmiştir (Blustein ve Guarino, 2020). Bu tür kaygının yaygınlığını ve ciddiyetini
dikkate alan araştırmacılar ise Covid-19 kaygısının çalışanların iş ve kariyer deneyimleri
üzerindeki etkisini vurgulamışlardır (Trougakos vd., 2020).
İnsanlar doğal olarak yüksek bulaşma potansiyeli ve ölüm oranı nedeniyle Covid-19 virüsüne
yakalanma konusunda endişelenmektedirler (Ahorsu vd., 2020). Diğer kültürel bağlamlarda
ve endüstri sektörlerinde yapılan araştırmalar, Covid-19 korkusunun psikolojik sıkıntı,
depresyon, kaygı ve düşük yaşam doyumu dahil olmak üzere iş istikrarsızlığı ve kötü ruh
sağlığı endişeleriyle önemli ölçüde ilişkili olduğunu göstermiştir (Ahorsu vd., 2020; Satıcı
vd., 2020). Ayrıca temel güvenlik ve yaşam gereksinimlerinin sağlanmaması ya da yetersiz
kalması, yetersiz tıbbi ve yaşamsal destek, enfekte olma korkusu, koronavirüs pozitif
bireylerle temasta bulunma korkusu, sosyal destek yetersizliği, salgın sürecinde yaşanan
ekonomik kayıplar, işini kaybetme ve yoksullaşma gibi etkenler bireyleri salgın sürecinde
psikolojik açıdan daha riskli hale getirebilmektedir (Kaya, 2020: 123-124).
Covid-19 virüsüyle ortaya çıkan problemlerinin iki nedenden kaynaklandığı belirtilmektedir.
Bunlardan birincisi, Covid-19 virüsünün sebep olduğu bedensel sağlık sorunları, ikincisi ise
salgından kaynaklı endişe, anksiyete ve panik gibi psikolojik sorunlardır. Covid-19 gibi
enfekte gücü yüksek hastalıklar bireylerin hem bedensel sağlığını etkilemekte hem de tüm
toplumun psikolojik sağlık ve esenliğini etkilemektedir. Salgının ortaya çıktığı ilk
dönemlerde Covid-19 virüsünün neden olduğu bedensel sorun ve sonuçlara daha çok
odaklanılırken, psikolojik sonuçları üzerinde pek durulmadığı belirtilmektedir (Aşkın vd.,
2020: 307). Benzer şekilde başka bir çalışmada ise Covid-19 korkusunun üç farklı bileşenden
oluştuğu belirtilmektedir.
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Virüs korkusu olan kişilerin savaşma ya da kaçma tepkisi olan ve çarpıntı, titreme, nefes
almada zorluk, baş dönmesi gibi semptomları gösteren fizyolojik; virüs korkusu olan
bireylerde, virüs tehdidi içeren bilişlerle sürekli meşgul olmayı içeren ve virüs bulaşma riski
nedeniyle işe gidememe, işsiz kalma gibi düşüncelerle ortaya çıkan bilişsel; Covid-19
korkusu olan bireylerde, olası olumsuz sonuçları önlemek için kaçınma davranışları ortaya
çıkabilen ve toplu taşımayı kullanmamayı, herhangi bir yüzeye dokunmamayı, açık ve/veya
kapalı yerlerde olmama ve sürekli ellerini yıkamak gibi davranışlarla ortaya çıkan
davranışsal bileşendir. Bahsedilen bu kısmi güvence veren bu davranışlar kaygıyı anlık
olarak azaltsa da aslında korkuyu sürdürerek fobiye yol açabilmektedir (Coşkun ve Mamacı,
2021: 7916).
Ayrıca Covid-19 salgını döneminde çalışanların hastalığa yakalanma korkusu yanında işlerini
kaybetme korkusu da ayrı bir anksikiyete oluşturmuştur (Baert vd., 2020). Özellikle
restoranlar yüksek temaslı işletmeler olduğundan bu tip işletmelerde Covid-19 virüsünü
kapma korkusu daha da artabilmekte ve restoranın ön saflarında çalışanların enfekte olma
ihtimali olan müşterilerle iletişim kurmak ya da temasta bulunmaktan korkmasına neden
olabilmektedir.
2.2. İş Tatmini
Yukarıda belirtildiği gibi artan Covid-19 salgını, çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlıklarının
kötüleşmesine ve strese yol açmıştır. Çalışanlar açısından kötü fiziksel ve zihinsel sağlık
durumu, bireysel performans ve verilen hizmetlerin genel kalitesini etkilemede önemli bir rol
oynamaktadır (Yovi ve Amanda, 2020). Özellikle Covid-19 salgın ortamında çalışanlar için
iş tatmini çok önemlidir ve nitelikli bir iş tatmini performanslarını etkilemektedir ve aynı
zamanda hizmetlerin kalitesinin ve salgını önlemenin etkinliğinin anahtarı olarak kabul
edilmektedir (Spector, 1997). Diğer taraftan nitelikli bir iş tatmini, çalışan performansını ve
kurumsal hizmetlerin kalitesini korumanın anahtarıdır (Cumbey ve Alexander, 1998).
İş tatmini Spector (1997) tarafından çalışanların işlerini ne kadar sevip sevmedikleri olarak
tanımlanmaktadır. İş tatmini, bireyin işiyle ilgili ihtiyaçlarının karşılanmasını, algılama
düzeyleri tarafından belirlenen zihinsel bir durumdur (Evans, 1997). İş tatmini, bireylerin iş
yeri veya iş içeriği açısından iş ya da iş deneyimi hakkında hoş ve olumlu bir duygusal
duruma sahip olduklarında ortaya çıkan olumlu bir duygusal yönelimdir (Bowling ve
Hammond, 2008). McAllister ve diğerleri (2017) iş tatmininin bireyin iş deneyiminden
kaynaklanan duygusal durumu, iş veya iş deneyimini değerlendirirken oluşturduğu mutlu ya
da olumlu bir duygusal durum olduğunu öne sürmüştür. İşleri adına çalışanların sahip
oldukları hoş veya olumlu duygusal durum olan (Judge vd., 2017) iş tatmini, belirli bir
çevrede beklenen iş içeriği ve ödüllerin fiili olanlarla karşılaştırılmasını içerdiğini ve alınan
fiili ödüller veya duygular, beklenenden daha yüksek olduğunda olumlu tatminin oluşmasını;
tersine ise memnuniyetsizliğin oluşmasını vurgulamaktadır (Liu vd., 2019).Bireyin işine,
işyerine yönelik genel hoşnutluğu, işe karşı geliştirdiği duygu ve düşüncelerin bütünü (Aktaş
ve Şimşek, 2015: 210) olarak betimlenen iş tatmini, çalışanların istihdam istekliliğini istikrara
kavuşturmanın da anahtarıdır.
İş tatmini, kişisel faktörler (içsel) ve çalışma ortamı (dışsal) gibi alt faktörleri de olan iki
temel faktörden etkilenmektedir. İçsel faktörler, performans, zorluk ve özerkliği içerir ve bir
çalışanın özelliklerine bağlıdır. Dışsal faktörler ise iş yükü, iş güvenliği, terfi fırsatları ve iş
arkadaşlarıyla ilişkileri içermektedir (Parent-Thirion, 2007). Yine bireyin iş tatmini, çalışma
ortamının bireyin ihtiyaçlarını karşılama derecesine ve bireyin işin gerekleriyle başa çıkma
yeteneğine bağlıdır (Larkin vd., 2018).
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Gelir, işin özellikleri, özerklik, istikrar, saygınlık, katkı, yöneticilerin destekleyici tutumu ve
daha iyi çalışma koşulları gibi faktörlerini tamamı iş tatmini üzerinde doğrudan olumlu
etkilere sahiptir (Hinch vd., 2005). Ek olarak işin içeriği, maaş, terfi fırsatları, amirler ve
akranlarla ilişkiler iş tatmini üzerindeki temel etkenlerdir (Torlak vd., 2021). Ayrıca iş
tatmini açısından, kişisel duygular, çalışma ortamı, faydalar ve örgütsel beklentiler, örgüt
ortamı, yöneticinin tanınması, kendini gerçekleştirme, başarı duygusu kazanma ve kişisel
olarak tanınma, iş ve kurumsal değerler önemli faktörlerdir (Foy vd., 2018; Farrukh vd.,
2019: 66). Kısacası kişisel, mesleki ve örgütsel faktörlerle ilgili olan iş tatminini, işten
ayrılma niyetinde kilit bir unsur olarak tanımlamak mümkün olabilmektedir (Lu vd., 2005).
Kaliteli ürün/hizmet sunmada ve örgütün başarısı için kritik faktör olan (Silva 2006) iş
tatmini, çalışanların üretkenliği ve performansı üzerindeki yapıcı etkisinden dolayı
araştırmacılar ve uygulayıcılar tarafından büyük ilgi görmektedir (Moyes vd., 2006). Bir
örgüte karşı olumlu bir tutum oluşumunu etkileyerek, sonuçta personel devir hızı ve
devamsızlık oranlarında düşüşe ve organizasyon üyeleri arasında uyumun artmasına yol
açarak çalışan performansı üzerinde olumlu bir etkisi olduğu vurgulanmaktadır (Kim vd.,
2009). Bu nedenle, yönetimin iş tatminine odaklanması, insan kaynaklarını ve çalışanların
davranışlarını ve performans sonuçlarını yönetmenin hayati bir yönüdür (Fiori vd. 2015). Bu
bağlamda çalışma ortamını da iş tatminini sağlayacak düzey ve şekilde belirlemek önem
kazanmaktadır.
2.2. İşten Ayrılma Niyeti
Günümüzde işletmelerde çalışan devir hızı ve ortaya çıkardığı yükler, nitelik ve nicelik
açısından işletmelere ciddi maliyetlere sebep olmaktadır. Bu nedenle örgütler çalışanlarının iş
tatmini sağlamaları kadar onları elde tutmaları da gerekmektedir. Bunu yapabilmeleri ise,
çalışanların işten ayrılma niyetlerini minimize etmelerini gerektirmektedir. İşten ayrılma
niyetinin yüksekliği ve bu niyetin eyleme dönüşmesiyle örgütler, yeni iş ilanı, yeni personel
alımı, yeni işe alınan işgörene verilen eğitim, işi bilen iş görenin kaybı nedeniyle ortaya çıkan
maliyetler ve sürdürülebilir rekabet avantajını olumsuz yönde etkilemesi gibi bir dizi zorlukla
karşı karşıya kalmaktadırlar. İşten ayrılma niyetinin azaltılması ise insan kaynaklarının
çalışanları elde tutacak politikaları uygulamalarına bağlıdır. Son dönemde örgütlerin
çoğunda, nitelikli çalışanların elde tutulmasına yönelik insan kaynakları politikaları stratejik
bir eğilim olarak öne çıkmaktadır (Van Dyk ve Coetzee, 2012).
İşten ayrılma niyeti kavramı ilk olarak işe karşı olumsuz tutumları ve kişinin işverenini
gönüllü olarak terk etme kararını birbirine bağlayan değişkenler zincirindeki yakın adımlar
olarak kabul edilmiştir (Mobley vd., 1978). İşten ayrılma niyeti, başka bir örgütte başka
alternatifler aramaya yönelik bilinçli isteklilik olarak tanımlanmıştır (Tett ve Meyer, 1993).
Çalışanın örgütten ayrılma isteği veya planlarına atıfta bulunan işten ayrılma niyeti (Cuskelly
ve Boag, 2001), bir çalışanın belirli bir süre içinde mevcut işinden istifa etme olasılığı olarak
tanımlanmaktadır (Sousa-Poza ve Henneberger, 2002).
İşten ayrılma niyetlerinin öncüllerine ilişkin araştırmalar, sonuç değişkeni olarak fiili
anlamda işten ayrılma niyetinden ziyade ayrılma “niyetini” vurgulamaktadırlar. Bunun sebebi
ise ilk olarak, çalışanlar örgütten ayrılma kararını önceden karar vermeleri, ikincisi ise kişinin
belirli bir davranışı gerçekleştirme niyetinin o davranışın yakın yordayıcısı olduğu tutum
davranışına bağlanmaktadır (Samad, 2006). İşten ayrılma niyetleri ile fiili işten ayrılma
arasındaki ilişkinin araştırılmasına ilişkin sonuçlar, bu değişkenler arasındaki anlamlı
ilişkileri ortaya koymaktadır (Lambert vd., 2001).
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Bu bağlamda Tepper ve diğerleri (2009) bir kişinin yakın gelecekte işvereninden kalıcı olarak
ayrılma olasılığına ilişkin öznel düşüncesine atıfta bulunan ve çalışanın alternatif istihdam
arayışı hakkındaki düşüncelerini de içeren bir dizi geri çekilme bilişi olarak kabul
edilmektedir. İşten ayrılma niyeti, çalışan açısından üç aşamada ifade edilmektedir. Birinci
aşama, işten ayrılmayı düşünmesi, ikinci aşama, alternatif iş imkanlarını araştırmaya niyet
etmesi ve üçüncü aşama ise işten ayrılma niyetine sahip olmasıdır (Sager vd., 1998: 255).
Bahsedilen niyete sahip işgörenler halihazırdaki şart ve koşulları değerlendirerek
beklentilerini biçimlendirecek ve bu beklentilerin karşılanma düzeyinin yetersiz olması
durumunda kararlarını ve niyetlerini eyleme dönüştürerek işten ayrılmak isteyecekleri
öngörülmektedir (Polat ve Meydan, 2010: 153). Bu nedenle fiili personel devir hızını
ölçmede işten ayrılma niyetlerinin tespit edilmesi önerilmekle birlikte işten ayrılma niyetinde,
iş özelliklerinin ve iş tatmininin, kalma niyetinden daha etkili bir yordayıcısı olduğuna dair
veriler bulunmaktadır (Price, 2001).
Ayrıca, işten ayrılma eğiliminin belirleyicileri olarak çeşitli faktörler sayılmakla birlikte,
genelde literatürde tutumsal, davranışsal ve örgütsel faktörler veya kişisel özellikler, işle
ilgili (örgütsel) ve dış faktörler olarak gruplandırılmaktadır (Cooper vd., 2001; Cotton ve
Tuttle, 1986: 63-64; Örücü ve Özafşarlıoğlu, 2013; Coşkun ve Mamacı, 2021: 7917). Başka
bir çalışmada ise, genel ekonomik faktörler, işletme içi faktörler ve kişisel yaşam şartlarına
ilişkin faktörler olarak betimlenmektedir (Aslan ve Etyemez, 2015: 485-486). Literatür
incelendiğinde örgütlere ciddi maliyetlere sebep olan işten ayrılma niyeti ve eğilimi üzerinde
etkisi oldukça fazla sayıda değişken bulunmaktadır. İş-aile çatışması, iş-özel yaşam
dengesinin kurulamaması, düşük iş tatmini, örgütsel bağlılık düzeyinin düşüklüğü, örgütsel
adalet algısının düşüklüğü, örgütsel vatandaşlık, iş yükünün aşırı hale gelmesi, örgütsel
özdeşleşme eksikliği, lider-üye etkileşiminin yetersizliği, algılanan yeni iş fırsatı, yönetici ve
sosyal desteğin eksikliği, yetersiz ücret, kariyer fırsatlarının sınırlı oluşu, yıldırma,
yöneticilerin olumsuz davranış ve tutumları, adaletsiz çalışma koşulları, örgütsel yalnızlık
hissi, çalışanların işyerinde yaşadıkları stres, tükenmişlik, çalışma yaşamının kalitesi, yetersiz
iş özerkliği, yetersiz iş esnekliği, yetersiz iş güvenliği koşulları, çalışanların örgütün
güvenirliği ve dürüstlüğü hakkındaki ön izlenimleri ve kişilerin yaptıkları işte gelişim alanı
görememesi gibi değişkenlerin çalışanların işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi olduğu ortaya
konmuştur (Yenihan vd., 2014:40: Tekingündüz ve Kurtuldu, 2015: 1503; Aydemir, 2020:
262; Hom vd., 1992; Çarıkçı ve Çelikkol, 2009: 160; Aksu, 2021:752; Meyer ve Allen, 1991:
72; Ceylan ve Ulutürk, 2006; Örücü ve Özafşarlıoğlu, 2013; Cotton ve Tuttle, 1986: 68;
Elangovan, 2001; Chan vd., 2010).
2.3. Literatür Tarama
İş tatminine ilişkin yapılan araştırmalar genelde iş tatmininin işten ayrılma ve devamsızlık
açısından önemli olduğunu vurgulamaktadır (Koh ve Boo, 2004; Lee ve Liu, 2007). Yüksek
iş tatminin devamsızlığı, işten ayrılmayı ve üretken olmayan davranışları azalttığı (Moyes
vd., 2006) ve çalışanların motivasyonunu, güvenini ve vatandaşlık davranışlarını geliştirdiği
belirtilmektedir (Ng ve Feldman, 2010). Araştırmalar, yüksek iş tatmininin, algılanan yaşam
anlamlılığı ve olumlu ruh sağlığı ile pozitif bir şekilde ilişkili olduğunu da göstermektedir
(Allan vd., 2018). Buna karşın depresyon ve genel stres ile olumsuz ilişkili olduğu
belirtilmektedir (Judge vd., 2002; Allan vd., 2018). İş tatmini ilişkin yapılan başkaca
araştırmaların sonuçlarına göre, daha yüksek iş tatmini daha iyi bir iş ve örgütsel
performansla (Judge vd., 2001) ve ayrıca daha düşük devamsızlık ve çalışan devir hızıyla
(Johns, 1997) ilişkili olduğu görülmüştür. İş tatmininin yüksek olduğu durumlarda ise
genellikle işten ayrılma niyetinin daha düşük olduğu vurgulanmaktadır (Shalley vd., 2000).
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Covid- 19 salgını döneminde bu alanda yapılan araştırmalara bakıldığında ise, salgın
karşısında meslektaşlarla ilişkiler, daha yüksek iş tatmini ortaya koymaktadır. Çalışanların iş
yoğunluğu, çalışma süresi gibi faktörlerin iş doyumunu etkileyen faktörler olarak ortaya
konmuştur (Yu vd., 2020). Ayrıca Covid -19 salgını ortamında iş stresi ne kadar yüksekse, iş
tatmini veya örgütsel bağlılığın o kadar düşük olduğu ve işten ayrılma eğiliminin de o kadar
yüksek olduğu tespit edilmiştir (Yovi vd., 2020). Covid-19 kaynaklı iş yükünün arttığı sağlık
sektöründe yürütülen bir araştırmada sağlık sektörü çalışanlarında Covid-19 korkusunun
psikolojik sıkıntıları artırdığı, bunun da işten ayrılma niyetine yol açtığı belirtilmiştir (Irshad
vd., 2020). Covid-19 korkusunun, iş doyumu ile anlamlı düzeyde negatif yönde ve psikolojik
sıkıntı, işten ve meslekten ayrılma niyeti ile anlamlı düzeyde pozitif yönde ilişkili olduğunu
göstermiştir (Labrague ve de Los Santos, 2021). Bir başka çalışmanın bulguları, Covid-19
korkusunun iş tatmini ile anlamlı düzeyde negatif yönde ve işten ayrılma niyeti ile anlamlı
düzeyde pozitif yönde ilişkili olduğunu göstermiştir (Abd-Ellatif vd., 2021). Otel çalışanları
üzerinde yapılan bir diğer araştırma, Covid-19 korkusunun otel çalışanları için olumsuz ruh
sağlığı sorunlarına yol açtığı ve depresyon, anksiyete ve işten ayrılma niyeti ile anlamlı
düzeyde ve pozitif yönde ilişkili olduğuna işaret etmiştir (Teng vd., 2021).
Yerli literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında, Covid-19 korkusunun işten ayrılma
niyetini anlamlı bir şekilde yordadığı ve işten ayrılma niyeti ile Covid-19 korkusunun
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir (Yiğitol ve Büyükmumcu,
2021: 3426). Yine başka bir çalışmada Covid-19 korkusunun iş tatminini, negatif yönde
etkilediği bulgularla ortaya konmuştur (Yeşil ve Mavi, 2021: 1098). Covid salgının ortaya
çıkardığı iş güvencesizliği algısı ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı orta düzeyde bir
ilişki tespit edilmiştir (Aksu, 2021: 764). Diğer bir çalışmanın bulguları, Covid-19 korkusu
ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur
(Coşkun ve Mamacı, 2021: 7925). Covid-19 ortamında sağlık çalışanlarının yaşadıkları iş
stresinin iş doyumlarını olumsuz etkilediği, ayrıca iş doyumunun işte kalma niyetini olumlu
yönde etkilediği tespit edilmiştir (Çini vd., 2021). Diğer taraftan Covid-19 salgını sürecinde
havacılık sektöründe çalışanların örgütsel bağlılığının işten ayrılma niyetlerine etkisinin
belirlenmesi üzerine yapılan bir çalışmanın bulguları, işten ayrılma niyetinin daha düşük
olduğunu ortaya koymuştur (Konyalılar, 2021: 1343).
4. Araştırmanın Yöntemi
4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Literatürde Covid-19 salgın ortamında yüz yüze çalışan işgörenlerin Covid-19 korku
düzeylerini ve bu korku düzeyleri ile iş tatmin ve işten ayrılma niyetlerini analiz eden çalışma
sayısı oldukça azdır. Özellikle Covid-19 salgın ortamında restoran gibi işletmelerde ön
saflarda çalışanlara yönelik araştırmalar ise çok az olduğu saptanmıştır. Bu çalışma ile bu
alandaki eksikliğin giderilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca Covid-19 salgını ortamında yüz yüze
çalışmak zorunda kalan restoran çalışanlarının Covid-19 korku düzeylerini demografik olarak
analiz etmeyi ve ilgili çalışanların yaşadıkları Covid-19 korku düzeyleri ile iş tatmini ve işten
ayrılma niyetleri arasındaki ilişkiyi analizi etmeyi amaçlamıştır.
4.2. Araştırma Etiği
Bu araştırmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”
kapsamında yer alan bilimsel araştırma etik ilke ve kurallarına azami uyulmaya çalışılmıştır.
Buna ek olarak yapılan bu çalışma için Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal ve Beşeri
Bilimler Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun 15.04.2021 tarihli ve 106/22 sayılı kararı ile
etik kurul onayı alınmıştır.
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4.3. Araştırmanın Modeli
Bu araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde, tanımlayıcı/betimsel bir
araştırmadır. Tarama modelleri, geçmişte olan ve halen devam eden bir durumu var olduğu
şekli ile betimlemeyi hedefleyen yaklaşımlardır. Bu bağlamda ilgili model ile araştırmaya
konu olan birey ya da olay kendi koşulları içerisinde olduğu gibi tanımlanmaya ve mevcut
durumu tespit edilmeye çalışılır (Karasar, 2005: 77). Örnekleme ulaşabilmenin en kolay yolu
olan anketler vasıtasıyla daha fazla nicel veri toplanabilmektedir. Nicel araştırmalar ise, bir
örneklem üzerinde yapılan ölçümleri ana kitleye genellemek amacıyla yapılan ne kadar, ne
miktarda gibi soruları cevaplamaya yönelik araştırmalardır. Betimsel yöntem, bir konudaki
var olan durumu araştırmaya ve belirlemeye yöneliktir. Betimsel yöntemde amaç, mevcut
sorunu, bu sorunla ilgili durumları, değişkenleri ve değişkenler arasındaki ilişkileri
tanımlayarak bir konudaki mevcut durumu araştırmaya yönelik bir uygulamadır (Ural ve
Kılıç, 2006: 19).
Covid-19 korkusu ile iş tatmini, işten ayrılma niyeti ilişkisi ve ilgili hipotezlere aşağıda yer
verilmiştir. Bu bağlamda Covid-19 korkusunun, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerine
etkisi ve aynı zamanda örneklemi oluşturan çalışanların demografik özellikleriyle ilişkisi
aşağıdaki model kurgulanarak gösterilmiştir.
Covid-19
Korkusu

Demografik
özellikler
İşten ayrılma
niyeti

İş tatmini

Şekil 1: Araştırma Modeli: Covid-19 korkusu ile iş tatmini ve işten ayrılma niyetinin ilişkisi
4.4. Araştırmanın Hipotezleri
Covid-19 korkusu, restoran gibi işletmelerde çalışanların olumsuz psikolojik duygular
yaşamalarına neden olabilir ve bunun sonucunda da iş tatmin düzeyleri düşebilir ve işten
ayrılma niyet ve eğilimleri artabilir. Covid-19 kaynaklı korku, çalışanların demografik
özelliklerine göre de farklılık arz edebilir. Covid-19 korkusu ile iş tatmini ve işten ayrılma
niyeti arasındaki ilişki göz önüne alındığında, restoran çalışanlarının iş tatmini ve işten
ayrılma niyetleri üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu varsaymak doğru bir yaklaşımdır.
Buna ek olarak yukarıda literatür taramasında bahsedilen Covid-19 korkusu ile işten ayrılma
ve iş tatmini arasındaki ilişkisel sonuçlara dayalı olarak çalışmanın örnekleminde bu ilişkiyi
test etmek üzere aşağıdaki araştırma hipotezleri önerilmiştir
H1: Covid-19 korkusu bakımından kadınlar ile erkekler arasında fark vardır.
H2: Covid-19 korkusu bakımından yaş gruplarından en az biri farklıdır.
H3: Covid-19 korkusu bakımından çalışılan pozisyon gruplarından en az biri farklıdır.
H4: Covid-19 korkusu bakımından medeni durumlar arasında fark vardır.
H5: Covid-19 korkusu bakımından işletmede çalışma sürelerinden en az birisi farklıdır.
H6: Covid-19 korkusu bakımından eğitim düzeylerinden en az biri farklıdır.
H7: Covid-19 korkusu ile iş tatmini arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki vardır.
H8: Covid-19 korkusu ile işten ayrılma arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki vardır.
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H9: Covid-19 ortamında işten ayrılma ile iş tatmini arasında negatif yönlü ilişki vardır.

4.5. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Çalışmanın evrenini Covid-19 salgın döneminde restoranların yüz yüze hizmet verdikleri
dönemde restoranlarda çalışan personeller oluşturmaktadır. Örneklemi ise, her ne kadar anket
yapılmasına izin verilse de de firma isminin açıklanmasına izin verilmeyen zincir fast food
restoran çalışanlarıdır. Google Forms üzerinden gönderilen anketlerden 145 anket geri dönüş
yapmıştır. 4 tanesinin hatalı ve eksik olması nedeniyle analize alınmamıştır. Toplamda 141
anket üzerinden analiz yapılmıştır.
4.6. Araştırmanın Veri Toplama Araçları
İlgili firmada çalışan personeller arasında Covid-19 yaygınlığı ve korkusuyla bağlantılı
unsurları değerlendirmek için kesitsel bir çalışma yürütülmüş ve Covid-19 salgını sırasında
2021 yılı Mayıs ile Haziran ayları arasında veriler toplanmıştır. Sosyal mesafe kuralı gereği
araştırma için veri toplama aracı olarak online bir platform olan Google Forms üzerinden
ulaştırılmıştır. Çalışanların demografik özelliklerine bağlı olarak Covid-19 korku düzeylerini,
iş tatmini ve işten ayrılma niyetlerini ölçen bu yapılandırılmış ve toplamda 26 ifade içeren
anket dört bölümden oluşmaktadır.
Anketin birinci bölümünde çalışanların demografik verilerini toplama amacına yönelik yaş,
cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, çalışma süresi, işteki pozisyonu gibi sorular
bulunmaktadır.
Anketin ikinci bölümünde personellerin Covid-19 korku düzeylerini ölçme amacıyla Ahorsu
ve diğerleri (2020) tarafından çalışanların Covid-19 virüsüne yakalanma korkularının
düzeylerini ölçmek için geliştirilmiş olan “Covid-19 Korkusu Ölçeği” kullanılmıştır. İçinde
ters madde bulunmayan bu ölçek, Covid-19 salgını ile ilgili korku düzeylerini
değerlendirmeyi amaçlayan bir öz-bildirim türü ölçektir. 7 maddeden ve tek boyuttan oluşan
ölçek, kesinlikle katılmıyorum (1) ile kesinlikle katılıyorum (5) arasında değişen beş
değerlendirme maddesinden oluşan Likert tipi bir ölçektir. Bir katılımcının toplam puanı
minimum 7 ve maksimum 35 olabilir. Üst uçtaki toplam puan, Covid-19 ile ilgili daha fazla
korku seviyesinin bir göstergesidir. 7 ile 35 arasındaki puanlar korku seviyelerini şu şekilde
gösterir: 7 ile 16 arası bir puan normaldir; 17 ila 26 arasında bir puan hafif ila orta; ve 27 ila
35 arasında bir puan şiddetlidir. Ölçeğin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenilirlik
çalışması Ladikli ve arkadaşları tarafından 2020 yılında yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığı
0,82’dir (Ladikli vd., 2020). Başka bir Türkçeye uyarlama çalışmasında ise Cronbach alfa iç
tutarlılık katsayısı 0.88 olarak belirlenmiştir (Bakioğlu vd., 2020). Ölçeğin yine başka bir
Türkçe uyarlaması Satıcı ve arkadaşları (2020) tarafından yapılmıştır ve Cronbach alfa iç
tutarlılık katsayısı 0.84 olarak saptanmıştır.
Anketin üçüncü bölümünde çalışanların işlerinden duydukları tatmin düzeyini belirlemek
amacıyla, Brayfield ve Rothe (1951) tarafından geliştirilen, Judge vd. (1998) tarafından 5
maddelik kısa formu oluşturulan ve yaygın kullanılan “İş Tatmini Ölçeği” kullanılmıştır.
Toplamda beş maddeden oluşan ve iki tane ters madde içeren ölçek, 5’li likert tipi
derecelendirme (1-Kesinlikle katılmıyorum ile 5- Kesinlikle katılıyorum) ölçeği üzerinden
değerlendirilmiştir. Ölçeğin 5 maddelik kısa formunun güvenirlik katsayısı 0,88 olarak
hesaplanmıştır (Judge vd.,1998: 23). İlgili ölçeğin 5 maddelik kısa formunun geçerlilik ve
güvenirlik analizi ise Türkiye’de yapılan bir çalışmada ölçeğin iç tutarlık güvenirliğinin
(Cronbach Alfa = 0.85) yüksek olduğu bulunmuştur (Keser ve Öngen Bilir, 2019).
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Ölçeğin son bölümünde ise katılımcıların işten ayrılma niyetini ölçmek amacıyla Wayne ve
diğerleri (1997) ve Rusbult ve dğerleri (1988) tarafından geliştirilmiş olan, “İşten Ayrılma
Niyeti Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 6 ifade ve tek boyuttan oluşmaktadır. 1- kesinlikle
katılmıyorum, 5- kesinlikle katılıyorum ölçülerine göre değerlendirilmiştir. İçerisinde ters
ifade bulunmayan ölçekte katılımcıların cevaplarına göre en düşük 6 puan en yüksek 30 puan
alabilmektedirler. Katılımcıların yüksek puan alması, işten ayrılma niyetlerinin de yüksek
düzeyde olduğunu göstermektedir. Yapılan güvenirlik analizi sonucuna göre, ölçeğin
Cronbach Alfa değerini 0,88 hesaplanmıştır (Erdirençelebi ve Ertürk, 2018). Başka bir
çalışmada ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0.958 bulunmuştur (Erdirençelebi ve Filizöz, 2016).
Aynı ölçeğin kullandığı başka bir çalışmada ise yapılan güvenirlik analizi sonuçlarına göre
ise Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0,967 olarak hesaplanmıştır (Erer, 2021).

4.7. Araştırma Verilerinin Analizi
Ölçeğe uygulanan analizler için SPSS 25.0 paket programı kullanılmıştır. Katılımcıların
demografik özelliklerini belirleyebilmek için betimleyici istatistiklerden faydalanılmıştır.
Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerini test etmek için madde-bütün
korelasyonlarına bakılmış ve Cronbach Alfa katsayıları hesaplanmış ve açımlayıcı faktör
analizi yapılmıştır. Ayrıca değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla korelasyon
analizinden ve doğrulayıcı faktör analizinden faydalanılmıştır.
5. Araştırmanın Bulguları
Frekans analizi sonrası elde edilen bulgular incelendiğinde; araştırmaya katılan 141
katılımcının yüzde 61’i (86 kişi) kadın iken yüzde 55’i (55 kişi) erkektir. Evli (%50,4) ve
bekar (%49,6) olanların oranı ise neredeyse eşittir. Yaş açısından ise katılımcıların genel
ağırlığı 20 ve 40 yaş (%72,4) aralığındadır. Katılımcıların eğitim düzeyine bakıldığında
yaklaşık yarısı (69 kişi) orta eğitim düzeyine sahip iken ilk ve orta düzey eğitime sahip
olanların toplam oranı yüzde 64,5’tir. Çalışma yılları açısından katılımcıların çoğunluğu
(%91,5) 1 ve 5 yıl arası çalışanlardan (99 kişi) oluşmaktadır. İş pozisyonu açısından ise,
neredeyse yarısı (%51,1) komi, garson ve şef garson gibi (72 kişi) doğrudan müşteriye hizmet
verenlerden oluşmaktadır (Tablo 1).
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Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Yaş
20 yaş ve altı
20-30 arası
31-40 arası
41-50 arası
51-60 arası
61ve üstü
Toplam
Çalışma Yılı
1yıl ve altı
1-5 yıl arası
11-15 yıl arası
16-20 yıl arası
20 yıl ve üzeri
Toplam

Tablo 1: Katılımcıların demografik özellikleri
(n)
(%)
Medeni Durum
86
61,0
Evli
55
39,0
Bekar
141
100
Toplam
(n)
(%)
Mezuniyet
11
7,8
İlkokul
60
42,6
Orta ve Lise
42
29,8
Önlisans
25
17,7
Lisans
2
1,4
Lisansüstü
1
0,7
Toplam
141
100
İş Pozisyonu
(n)
(%)
Şube Yöneticisi
30
21,3
Şef Garson
99
70,2
Garson
1
0,7
Kasa Görevlisi
1
0,7
Mutfak Personeli
3
2,1
Komi
141
100
Temizlik Personeli
Bulaşıkhane personeli
Toplam

(n)
71
70
141
(n)
22
69
15
32
3
141
(n)
10
12
36
11
41
24
2
5
141

(%)
50,4
49,6
100
(%)
15,6
48,9
10,6
22,7
2,1
100
(%)
7,1
8,5
25,6
7,8
29,1
17,0
1,4
3,5
100

5.1. Güvenirlik Analizi
Güvenilirliği test etmek için Cronbach Alfa katsayısı, her bir boyut için hesaplanmıştır.
Güvenirlik analizi Cronbach Alpha’s (α) değerlerinden Covid-19 korkusu (,891), iş tatmini
(,816) ve işten ayrılma niyeti ise (,944) olarak saptanmıştır. Her boyutun iç tutarlılık
katsayısının kabul edilebilir en az güvenirlik katsayısı olan ,70’in üzerinde olduğu
görülmektedir (Tablo 2). Tüm boyutlar için hesaplanan Cronbach Alfa değerleri 0,70’ten
büyük olması, ölçeğin güvenilir olduğu yönünde yorumlanmaktadır (Nunnally, 1978).
Tablo 2. Güvenirlik analizi ve sonuçları
Değişkenler
Değişkenler Cronbach’s Alpha (α)
Covid-19 Korkusu
,891
İş Tatmini
,816
İşten Ayrılma Niyeti
,944
5.2.Geçerlilik Analizi
Geçerlilik analizi için faktör analizi kullanılmış ve yapısal geçerlilik test edilmiştir. Temel
bileşen analizi ile Öz değerler 1’den büyük ve varimax döndürmesi kullanılmıştır. Literatür
ile uyumlu şekilde 17 ifade 3 faktör/boyut altında toplanmıştır. 3 boyut, toplam açıklanan
varyansın %68,584’ünü açıklamaktadır. Sonuçların literatür ile uyumlu olduğunu ve ölçeğin
geçerli olduğunu söyleyebiliriz.
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5.3. Faktör Analizi ve Sonuçları
Yapısal geçerliğin incelenmesinde faydalanılan temel yöntemlerden biri de faktör analizidir
(Jonsson, 2000: 1457). Bu analizin (faktör analizi) gerçekleştirilmesindeki temel amaç ise
fazla sayıdaki ifadelerin daha az sayıdaki faktörle belirtilmesidir. Bu analiz sonucunda,
ölçülen ifadelerin bir araya toplanıp çeşitli gruplar meydana getirdiği görülmektedir. Her
faktör grubunun, içinde yer alan ifadelerin ortak özelliklerine göre belli bir faktör ismiyle
ifade edilmesi mümkün olabilmektedir (Karasar, 2005: 152). Bu araştırmada kullanılan
ölçeklere ilişkin faktör analizi ve sonuçları aşağıda Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3’e göre, Covid-19 korkusu faktörü, iş tatmini faktörü ve işten ayrılma niyeti faktörü
boyutlarının Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri (,864) olarak bulunmuştur. Barlett
Küresellik Testi=p<0,000 (Chisquare=1786,992) olarak tespit edilmiştir. Araştırma
ölçeklerinin analizi için varimax rotasyonlu temel bileşenler yönteminden faydalanılmıştır.
Araştırmada, kullanılan ölçeklerin faktör analizi sonucunda uygun oldukları görülmüştür.

Faktör Adı

Covid-19
Korkusu

İş Tatmini

İşten
Ayrılma
Niyeti

İfadeler
C-19_K_1
C-19_K_2
C-19_K_3
C-19_K_4
C-19_K_5
C-19_K_6
C-19_K_7
İş_T_1
İş_T_2
İş_T_3
İş_T_4
İş_T_5
İş_A_N_1
İş_A_N_2
İş_A_N_3
İş_A_N_4
İş_A_N_5
İş_A_N_6

Tablo 3: Faktör analizi sonuçları
Açıklanan
Faktör Cronbach’s
Toplam
KMO
Yükleri Alpha (α)
Varyans
,667
,739
,806
,849
,804
,891
37,701
,828
,801
,672
,757
,864
,626
,816
22,707
,745
,691
,842
,827
,908
8,176
,776
,944
,874
(68,584)
,848

Barlett

P

1786, 992

,000

5.4. Hipotez Test Sonuçları
H1: Covid-19 korkusu bakımından kadınlar ile erkekler arasında fark vardır.
Hipotezi test etmek için bağımsız örneklemler t-testi uygulanmıştır. Covid-19 korku
boyutundaki maddelerin skorları toplanıp aritmetik ortalaması alınarak, Covid-19 korkusunu
temsil eden indis değeri hesaplanmıştır. Hesaplamalarda bu indis değeri kullanılmakla
birlikte gruplama değişkeni olarak ise cinsiyet değişkeni kullanılmıştır.
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Tablo 4: Covid-19 korkusu bakımından kadınlar ve erkekler arasında fark testi
Bağımsız Örneklem t Testi
Levene's Test for
Equality of
t-test for Equality of Means
Variances
Serbestlik
Anlamlılık
f
sig
t
Derecesi
Sig. (2-tailed)
(df)
Equal variances
0,46
,831
0,204
138
,838
assumed
Covid-19
Equal variances
korkusu
0,203
113,145
,839
not assumed
Equal variances assumed (varyansların eşit dağılımı) sig. değeri 0,46 olduğundan varyans
dağılımları farklıdır. Testin sonucunu değerlendirmek için p değerine baktığımızda; p (sig.)
değeri 0,05’ten büyük olduğu (,839) için istatistiksel olarak kadınlar ile erkekler arasında
algılanan Covid-19 korkusu bakımından anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir (p>0,05)
(Tablo 4).

Erkek
Kadın
Total

Tablo 5: Cinsiyete göre aritmetik ortalamalar
Covid-19
Cinsiyet
İş Tatmini
Korkusu
Mean
2,4208
3,7148
N
55
54
Std. Deviation
,94817
,95451
Mean
2,4538
3,9301
N
85
83
Std. Deviation
,92271
,72947
Mean
2,4408
3,8453
N
140
137
Std. Deviation
,92954
,82889

İşten Ayrılma
Niyeti
2,4208
55
,94817
2,4538
85
,92271
2,4408
140
,92954

5’li Likert tipi ölçekte 1 kesinlikle katılmıyorum en düşük; 5 kesinlikle katılıyorum en yüksek
değerlerine göre, 3 ortalama kabul edildiğinde (Aritmetik Ortalama (AO) Kadın=2,4538;
Aritmetik Ortalama Erkek=2,4208) kadınlar ve erkekler Covid-19 salgınından neredeyse eşit
derecede kaygılandıkları görülmektedir. Kadın ve erkeklerin Covid-19 salgın korkusu,
ortalamanın hemen altında olduğunu söyleyebiliriz. Kısacası her iki cinsiyet açısından yüksek
bir korku düzeyine sahip olmadıkları görülmektedir Her iki cinsiyetin iş tatmin ve işten
ayrılma niyetlerinde de ortalama açısından belirgin bir farklılık görülmemektedir (Tablo 5).
H2: Covid-19 korkusu bakımından yaş gruplarından en az biri farklıdır.
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Tablo 6: Covid-19 korkusu bakımından yaş grupları arasında fark testi
ANOVA Testi
Karelerin
Serbestlik
Ortalamaların
Anlamlılık
Toplamı
Derecesi
Karesi
f
Covid- 19 Korkusu
(Sig.)
(Sum of Squares)
(df)
(Mean Square)
Between Groups
2,891
4
,723
,833
,507
Within Groups
117,210
135
,868
Total
120,101
139
Hipotezi test etmek amacıyla yaş grupları ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark olup olmadığını analiz etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulandı.
Covid-19 korkusu boyutundaki maddelerin skorları toplanıp aritmetik ortalaması alınarak,
Covid-19 korku algısını temsil eden indis değeri hesaplandı. Hesaplamalarda bu indis değeri
kullanıldı. Gruplama değişkeni olarak gruplandırılmış yaş değişkeni kullanıldı. P değeri
0,507 olması nedeniyle (p>0,05) istatistiksel olarak yaş grupları arasında istatiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmadı (Tablo 6). Yine 5’li Likert tipi ölçekte 1 kesinlikle katılmıyorum
en düşük; 5 kesinlikle katılıyorum en yüksek değerlerine göre, 3 ortalama kabul edildiğinde
yaş grupları arasında 41-50 yaş arasında ortalamanın (2,7202) diğer yaş gruplarına göre daha
yüksek olduğu görülmektedir. Bunun dışında nerdeyse tüm yaş gruplarının Covid-19
salgınından neredeyse eşit derecede korktukları ve ortalamanın altında olduğu görülmektedir.
H3: Covid-19 korkusu bakımından çalışılan pozisyon gruplarından en az biri farklıdır.

Tablo 7: Covid-19 korkusu bakımından iş pozisyonu arasında fark testi
ANOVA Testi
Karelerin
Serbestlik
Ortalamaların
Toplamı
Anlamlılık
Derecesi
Karesi
f
(Sig.)
Covid- 19 Korkusu
(Sum of
(df)
(Mean Square)
Squares)
Between Groups
10,224
9
1,136
1,344
,221
Within Groups
109,878
130
,845
Total
120,101
139
Hipotezi test etmek için tek yönü varyans analizi (ANOVA) uygulandı. Covid -19 korkusu
boyutundaki maddelerin skorları toplanıp aritmetik ortalaması alınarak, Covid-19 korku
algısını temsil eden indis değeri hesaplandı. Hesaplamalarda bu indis değeri kullanıldı.
Gruplama değişkeni olarak çalışanların pozisyonları kullanıldı. p değeri 0,221 olması
nedeniyle (p>0,05) istatistiksel olarak iş pozisyonları arasında istatiksel olarak anlamlı bir
fark bulunmadı. Tüm iş pozisyonları Covid-19’dan eşit derecede kaygılanmaktadırlar (Tablo
7). İşgörenlerin çalıştığı pozisyona göre aritmetik ortalamalarına bakıldığında temizlik
görevlilerinin (AO=3,5000) en yüksek Covid-19 korku ortalamasına sahip oldukları; bu
grubu mutfak personelinin (AO=2,6303) takip ettiği görülmektedir.
H4: Covid-19 korkusu bakımından medeni durumlar arasında fark vardır.
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Tablo 8: Covid-19 korkusu bakımından medeni durum arasında fark testi
Bağımsız Örneklem t Testi
Levene's Test for
t-test for Equality of Means
Equality of Variances
Serbestlik
Anlamlılık
f
sig
t
Derecesi
Sig. (2-tailed)
(df)
Equal variances
1,986
,161
0,517
137
,606
assumed
Covid-19
Equal variances
korkusu
,518
135,268
,605
not assumed
Hipotezi test etmek için bağımsız örneklemler t-testi uygulandı. Covid-19 boyutundaki
maddelerin skorları toplanıp aritmetik ortalaması alınarak, Covid-19 korku algısını temsil
eden indis değeri hesaplandı. Hesaplamalarda bu indis değeri kullanıldı. Gruplama değişkeni
olarak medeni durum değişkeni kullanıldı. Equal variances assumed (varyansların eşit
dağılımı) sig. değeri ,161 olduğundan varyans dağılımları farklı değildir. Testin sonucunu
değerlendirmek için p değerine baktığımızda; p (sig.) değeri 0,05’ten büyük olduğu için
(,605) istatistiksel olarak bekarlar ile evliler arasında Covid-19 korkusu bakımından anlamlı
bir fark bulunmadı (p>0,05) (Tablo 8). Aritmetik ortalamalara bakıldığında ise, (Bekar
AO=2,4037; Evli AO=2,4857). Bekarlar ve evliler Covid-19 salgınından eşit derecede
kaygılanmakta ve ortalamanın altındadırlar.
H5: Covid-19 korkusu bakımından işletmede çalışma sürelerinden en az birisi farklıdır.

Tablo 9: Covid-19 korkusu bakımından çalışma süreleri arasında fark testi
ANOVA Testi
Karelerin
Serbestlik
Ortalamaların
Toplamı
Anlamlılık
Derecesi
Karesi
f
Covid- 19 Korkusu
(Sum of
(Sig.)
(df)
(Mean Square)
Squares)
Between Groups
,260
3
0,87
0,98
,961
Within Groups
119,310
135
,884
Total
119,570
138
Hipotezi test etmek için tek yönü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Covid -19
korkusu boyutundaki maddelerin skorları toplanıp aritmetik ortalaması alınarak, Covid-19
korku algısını temsil eden indis değeri hesaplanmıştır. Hesaplamalarda bu indis değeri
kullanılmış olup gruplama değişkeni olarak çalışanların çalışma süresi kullanılmıştır. p değeri
0,961 olması nedeniyle (p>0,05) istatistiksel olarak çalışma süreleri arasında istatiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çalışmaya konu olan işletmede çalışma süresi gruplarının
hepsi Covid-19 salgınından aynı derecede kaygılanmaktadır (Tablo 9). Diğer yandan, çalışma
sürelerinin aritmetik ortalamasına bakıldığında 10 yıldan fazla çalışanların (AO=2,6786)
diğerlerine göre en yüksek ancak ortalamanın altında olduğu görülmektedir. 50 yaş ve üzeri
işgörenlerin de en yüksek AO sahip olduğu dikkate alındığında daha uzun süre çalışanlar
daha ileri yaşa sahip olacağı için her iki bulgu birbirini teyit etmektedir.
H6: Covid-19 korkusu bakımından eğitim düzeylerinden en az biri farklıdır.
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Tablo 10: Covid-19 korkusu bakımından eğitim düzeyi arasında fark testi
ANOVA Testi
Covid - 19 Korkusu
Sum of Squares
df
Mean Square
f
Between Groups
3,884
4
,971
1,123
Within Groups
115,875
134
,865
Total
119,758
138

Sig.
,348

Hipotezi test etmek için tek yönü varyans analizi (ANOVA) uygulandı. Covid -19 korkusu
boyutundaki maddelerin skorları toplanıp aritmetik ortalaması alınarak, Covid-19 korku
algısını temsil eden indis değeri hesaplandı. Hesaplamalarda bu indis değeri kullanıldı.
Gruplama değişkeni olarak çalışanların eğitim düzeyleri kullanıldı. P değeri 0,348 olması
nedeniyle (p>0,05) istatistiksel olarak çalışanların eğitim düzeyleri arasında istatiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmadı. Çalışmaya konu olan işletmede eğitim düzeyi farklı olan
çalışanların hepsi Covid-19’dan aynı derecede kaygılanmaktadır (Tablo 10). Eğitim düzeyleri
açısından aritmetik ortalamalara bakıldığında, lisansüstü eğitim düzeyine sahip çalışanların
en yüksek ortalamaya (AO=3,4286) ve ortalamanın üzerinde olduğunu söyleyebiliriz.
Aritmetik ortalama açısından dikkate çeken bir husus da iş tatmin düzeyinin eğitim düzeyi
arttıkça düşen bir eğilim göstermesidir (ilkokul mezunları AO=4,0667; ortaokul/lise
mezunları AO=4,0147; önlisans mezunları AO=3,7200; lisans mezunları AO=3,4467;
lisansüstü mezunların AO=2,4000). İlkokul mezunlarının iş tatmin AO’sı en yüksek iken
lisansüstü mezunların iş tatmin düzeyi AO’sı en düşüktür. diğer yandan eğitim düzeyine göre
aritmetik ortalama açısından işten ayrılma niyeti tam tersi bir durum sergilemektedir (ilkokul
mezunlarının AO=1,5985; lisansüstü mezunların AO=4,5000).
H7: Covid-19 korkusu ile iş tatmini arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki vardır.

Tablo 11: Covid-19 korkusu ile iş tatmini arasındaki ilişki analizi
Korelasyonlar
İş Tatmini
Covid-19 Korkusu
Pearson Correlation
1
,127
İş Tatmini
Sig. (2-tailed)
,141
N
137
136
Pearson Correlation
,127
1
Covid-19 Korkusu
Sig. (2-tailed)
,141
N
136
140
Covid-19 korkusu ve iş tatminini oluşturan ifadelerin skorlarının aritmetik ortalamaları
hesaplanarak Covid-19 korkusu ve iş tatmini indisleri oluşturuldu, analizler bu indis değerleri
kullanılarak gerçekleştirildi. İlişkiyi test etmek için Pearson korelasyon katsayısı hesaplandı.
İstatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı. Covid-19 korkusu, iş tatminini
etkilememektedir (Tablo 10).
H8: Covid-19 korkusu ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki
vardır.
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Tablo 11: Covid-19 korkusu ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki analizi
Korelasyonlar
İşten Ayrılma
Covid-19 Korkusu
Niyeti
Pearson Correlation
1
,205
Covid-19 Korkusu
Sig. (2-tailed)
,016
N
140
138
Pearson Correlation
,205*
1
İş ten Ayrılma
Sig. (2-tailed)
,016
Niyeti
N
138
139
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Covid-19 korkusu ve işten ayrılma niyetini oluşturan soruların skorlarının aritmetik
ortalamaları hesaplanarak Covid-19 korkusu ve işten ayrılma niyeti indisleri oluşturuldu,
analizler bu indis değerleri kullanılarak gerçekleştirildi. İlişkiyi test etmek için Pearson
korelasyon katsayısı hesaplandı. Covid -19 korkusu ile işten ayrılma niyeti arasında istatiksel
olarak anlamlı, pozitif yönlü fakat zayıf bir ilişki bulundu (p<0,05; r=0,205). Covid-19
korkusu arttıkça, işten ayrılma niyeti artmaktadır (Tablo 11).
H9: Covid-19 ortamında işten ayrılma ile iş tatmini arasında negatif yönlü ilişki vardır.
İşten ayrılma niyeti ile iş tatmini oluşturan ifadelerin skorlarının aritmetik ortalamaları
hesaplanarak işten ayrılma niyeti ve iş tatmini indisleri oluşturuldu, analizler bu indis
değerleri kullanılarak gerçekleştirildi. İlişkiyi test etmek için Pearson korelasyon katsayısı
hesaplandı. İşten ayrılma niyeti ile iş tatmini arasında istatiksel olarak anlamlı, negatif yönlü
güçlü bir ilişki bulundu (p<0,01; r= (-)0,595). İş tatmini arttıkça, işten ayrılma niyeti
azalmaktadır (Tablo 12).

Tablo 12: İş tatmini ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki analizi
Korelasyonlar
İşten Ayrılma Niyeti
İş Tatmini
Pearson Correlation
1
-,595
İş ten Ayrılma
Sig. (2-tailed)
,000
Niyeti
N
139
135
Pearson Correlation
-,595**
1
İş tatmini
Sig. (2-tailed)
,000
N
135
137
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
6.Tartışma ve Sonuç
Bu çalışma Covid-19 salgın döneminde aktif çalışma hayatı içerisinde yer alan restoran
çalışanlarının Covid-19 korkusunun demografik özelliklerine göre farklılık gösterip
göstermediğini; ayrıca çalışanların Covid-19 korkusu ile iş tatmini ve işten ayrılma niyetleri
arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada yapılan t testi ve Anova
analizi bulguları sonucunda, Covid-19 korkusunun çalışanların demografik özelliklerine göre
belirgin bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Temel olarak Covid-19 salgını döneminde
çalışma yaşamında yer alan işgörenlerin salgından pek fazla korkmadığı görülmektedir. İlgili
dönemde çalışmayı göze almak belirli bir düzeyde salgından korkmadığını da gösteren bir
veridir denilebilir.
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Ayrıca Covid-19 korkusu ile iş tatmini arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki olmadığı
görülmüştür. Bilindiği gibi restoran çalışanlarının çoğu doğrudan müşterilerle temas halinde
olan işgörenlerden oluşmaktadır. Bu nedenle işgörenler zaten bu riski göze alarak çalıştıkları
için Covid-19 korkusunun iş tatminini pek etkilemediği söylenebilir. Zira iş tatmin aritmetik
ortalamalarına bakıldığında genel olarak ortalamanın altındadır. Buna karşın, Covid-19
korkusu ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu
görülmüştür.
Araştırmanın ek analizleri incelendiğinde, Covid-19 korkusu bakımından yaş gruplarında,
çalışılan pozisyon gruplarında, medeni durumlar arasında, çalışma süreleri bakımından ve
eğitim düzeyleri açısından belirgin ve anlamlı bir farklılık olmamakla birlikte, ilgili
demografik farklılıkların aritmetik ortalamaları açısından da belirgin bir şekilde ortalamanın
üzerinde olmadığı görülmektedir.
Sonuç olarak öne sürülen 9 hipotezden 8 tanesi reddedilmiştir. Sadece “Covid-19 salgın
ortamında işten ayrılma ile iş tatmini arasında negatif yönlü ilişki vardır” hipotezi kabul
edilmiştir.
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ÖZET
İşe alım sürecinde blockchain teknolojisinin kullanılması birçok fayda sağlamaktadır. Sadece
işe alım sürecini basitleştirmekle kalmayarak, aynı zamanda tekrarlayan finansal ve yasal
evrak işlerinin miktarını da azaltmaktadır. Ayrıca blockchain, çalışanların kayıtlarına ilişkin,
ilerlemelerini gösteren ve daha iyi çalışan deneyimi fırsatlarıyla sonuçlanan anında ve değerli
bilgiler sağlamaktadır. Etkin ve hızlı bir gelişim içinde olan blockchain teknolojisi, birçok
sektörü ve işletmeyi değiştirip etkileyebilecek yüksek bir potansiyel içermektedir. Bir aday
hakkında toplanan ve kaçınılmaz olarak bir tür doğrulama veya kimlik doğrulama gerektiren
birçok bilgi parçası vardır. Eğitim bilgileri, referanslar, profesyonel sertifikalar ve geçmiş
kontrolleri, bir işe alım kampanyası sırasında doğrulanması gereken bilgi türlerinden sadece
birkaçıdır. İşe alım sürecinde, doğru seçim yapılabilmesi için aday bilgilerinin hızlı ve
kolayca belirlenmesi, kariyer yönetimi standartlarının oluşturulması ve kariyer gelişimine
yönelik adımların takibinin sağlanması önemli faydalar arasındadır. Geleneksel işe alım
sürecine bakıldığında ise bu tür kontrollerin işe alım görevlilerinin, başvuru sahiplerinin ve
üçüncü tarafların manuel sorumluluğunda olduğu görülmektedir. Telefon görüşmeleri
yapmayı, üçüncü taraflarla iletişim kurmayı veya belge yüklemeyi içeren işe alım süreci
faaliyetleri fazlasıyla zaman almakta ve sürecin çeşitli aşamalarında beklemelere yol
açmaktadır. Değişen teknolojik sistemler diğer tüm alanlarda olduğu gibi işe alım sürecinin
işleyişinde de önemli değişikliklere yol açmıştır. Bu çalışmanın genel amacı, blockchain
teknolojisinin işe alım sürecinde yarattığı değişim ve etkileri kavramsal çerçevede ele
almaktır.
Anahtar Kelimeler: Blockchain, İşe Alım, Süreç
EFFECTS OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY ON THE RECRUITMENT
PROCESS
ABSTRACT
The use of blockchain technology in the recruitment process provides many benefits. Not
only does it simplify the hiring process, it also reduces the amount of repetitive financial and
legal paperwork. In addition, blockchain provides immediate and valuable information on
employee records, showing their progress and resulting in better employee experience
opportunities. Blockchain technology, which is in an active and rapid development, has a
high potential that can change and affect many sectors and businesses. There are many pieces
of information gathered about a candidate that inevitably require some form of verification or
authentication. Educational information, references, professional certifications, and
background checks are just a few of the types of information that must be verified during a
recruitment campaign. In the recruitment process, determining the candidate information
quickly and easily, establishing career management standards and following the steps for
career development are among the important benefits in order to make the right choice. When
we look at the traditional recruitment process, it is seen that such controls are the manual
responsibility of recruiters, applicants and third parties.
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Recruitment process activities that involve making phone calls, communicating with third
parties or uploading documents are time consuming and result in delays at various stages of
the process. Changing technological systems have led to significant changes in the
functioning of the recruitment process, as in all other areas. The general purpose of this study
is to discuss the changes and effects of blockchain technology in the recruitment process in a
conceptual framework.
Keywords: Blockchain, Recruitment, Process

1. GİRİŞ
İnsan kaynakları yönetiminde önemli süreçlerin başında gelen işe alma, verilerin keskin bir
şekilde analizini gerektiren karmaşık bir uygulamadır. İşe alma kararına verilmeden önce iş
arayan ve işverenin aldığı bazı önlemler vardır. Bu süreçte, iş arayan ve işveren arasında
oldukça fazla veri alışverişi olmakta ve iş arayan kişi işverenin talep ettiği gerekli bilgileri
sağlamak durumundadır. İş arayan, bu hassas bilgileri iletirken, işverenin bu bilgileri özenle
kullanacağına güvenirken, işe alım uzmanı, iş arayan tarafından sağlanan tüm bilgilerin doğru
olduğuna güvenmektedir. Taraflardan birinin pazarlıkta taahhüdünü yerine getirmemesi,
nihayetinde gecikmeye veya adayların bu boşluğu doldurmasını engelleyen konuların ortaya
çıkmasına neden olmaktadır.
Blockchain teknolojisi sayesinde iş arayanlar, iş başvurularında kullanılacak değişmez bir
kişisel bilgi zinciri oluşturma olanağına sahip olabilmektedir. Ayrıca işe alım sürecinde,
işveren, deneyime dayalı olarak açık blok zincirindeki iş arayanların kişisel bilgilerine
kolayca erişebilmektedir. Blockchain teknolojisi, aday deneyimini iyileştirmeye yardımcı
olarak iş arayanların deneyimleri ve tüm işe alım süreci boyunca kullanılacak bilgiler için tek
bir hesap oluşturmalarına olanak tanımaktadır. Böylece zamandan ve manuel veri kaynağı
yönteminden kaynaklanan endişelerden tasarruf edilmektedir. Blockchain teknolojisi,
teknolojideki ilerlemeyle desteklenir ve böylece işveren internet üzerinden bilgi
alabilmektedir. Böylece blockchain teknolojisi ile işveren, işe alım sürecinde iş arayan veri
bilgilerini düzenleyebilir ve böylece veri alışverişi için zaman kayıplarının ortadan kalkması
sağlanabilir.
2. İŞE ALIM PROGRAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ
İşe alım sürecini iyileştirmek, işe alım uzmanına yardımcı olacak ve sürecin verimli
geçmesini sağlayacak bir çözüm sunacaktır. İşe alım uzmanlarınca, işin hem iş arayan hem de
işe alım ekibi için keyifli hale getirilmesi ve motivasyonun yükseltilmesi için sürecin
iyileştirilmesi önem taşımaktadır. İşe alım sürecini iyileştirmenin çeşitli yolları vardır. İK
departmanı net ve çekici bir iş ilanı hazırlamalıdır. Etkili iş ilanı, işletmenin iş arayanları, işe
ilişkin kriterlere göre değerlendirmesine olanak tanımaktadır. Böylece açık olan pozisyonlar
hakkında faydalı ve net bilgiler sağlayan bir iş tanımı oluşturulabilecektir. İşletmenin
görevlerini, yeni işe alınanın gerçekleştireceği projeyi veya birlikte çalışacakları ekibinin
özelliklerinin belirtmesi de aday kaynağı bulmayı kolaylaştırmak adına önemlidir (Drescher,
2017: 56).
İşe alım verimliliğini ve aday değerlendirmesini iyileştirmeye yardımcı olmak için işe alım
sürecini iyileştirmek gerekmektedir. Bu sistemin yürütümünde öncelikle işletmenin standart
süreci için bir kontrol listesi oluşturularak işe alım teşvik edilmektedir. İşletmeler öncelikle
sistem içerisinde işe alım ekibinin video işe alım yazılımı gibi daha verimli çalışmasına
yardımcı olmak adına işe alım yazılımlarını işletmeye kurmalıdır. Bu yazılım, uzak adaylarla
görüşürken harcanan zaman sorununu çözmektedir.
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Aday izleme yazılımı, işe alım aşamalarını yönetmek, başvuru sahibinin belgesini tutmaya
yardımcı olmak, adayın profilini aranabilir bir veri tabanında saklamak için
kullanılabilmektedir (Wu ve Wang, 2004: 724).
İşe alma sürecinin iyileştirilmesi adayların değerlendirilmesinde de etkili olmakta ve en
nitelikli adayların seçilmesini sağlayan bir değerlendirme yöntemi sağlamaktadır.
Değerlendirme sürecini iyileştirmek için kullanılan yöntemlerden bazıları, örnek çalışmaların
gözden geçirilmesini ve atamayı içermektedir. Adaylardan işe alım sürecinin bir parçası
olarak bazı görevleri tamamlamaları istenerek yapılmaktadır. Bu yöntem, adayların
niteliklerini ve yeterliliklerini ölçmeye yardımcı olmaktadır. Deneme testi, aday
değerlendirme sürecini iyileştirmek için de kullanılmaktadır. Bu bağlamda, işe alım
görevlileri adaylardan standart testlere girmelerini istemelidir. Böylece, görüşmedeki aday
sayısının azaltması ve zaman kazanılmasında da önemli rol oynayacaktır (Gefen, 2000:4).
Yapılandırılmış görüşmeler şu amaçlarla kullanılmalıdır:
* İş performansı tutarlılığının tahmin edilmesi.
* Görüşmenin yapılandırıldığından emin olmak için, iş gereksinimine yönelik görüşme
sorularının önceden hazırlanması (Ba ve Pavlou, 2002).
Adayın deneyimini geliştirmeye yardımcı olmak için işe alma sürecini iyileştirilmelidir. Aday
ve işe alım ekibi arasındaki etkileşim, adayın işletmeye olan bakış açısının
şekillendirilmesine yardımcı olmalıdır (Tareq vd., 2017: 9). Adayların başvuru süreci
kısaltılmalıdır. Başvurunun kısa olması için yalnızca ilgili bilgilerin istenmesi gerekmektedir.
Pasif ve aktif adaylar, işletme hakkında daha fazla bilgi almak için şirketin kariyer sayfasını
ziyaret etmeye devam etmektedir. Bu nedenle işe alım sürecini iyileştirmek için işletmenin
kariyer sayfasını güncellemesi gerekmektedir. (Popper, 2015: 29).
Kariyer sayfası aşağıdaki özelliklerden oluşmalıdır (ElBahrawy vd., 2017: 3-4);
* Biçimlendirici olmalı,
* Firmanın faydalarını ve pozisyonun gereklerini tanımlayan verileri içermesi gerekmektedir.
İyileştirilmiş işe alım süreci, adayların güncel kalmasını sağlamalıdır. İşletmenin elenen
adayları takip edebilmesi için hatırlatıcılar ayarlanmalıdır. Bu, her işe alım aşamasında
iletişime izin veren yerleşik bir e-posta aracılığıyla kolaylaştırılabilir. Bu platform, diskalifiye
edilen adaylara ret bilgisi e-postaları göndermeye yardımcı olacaktır (Gatteschi vd., 2018: 7).
İşe alım ekibi, işe alma sürecini iyileştirmek için eğitilmelidir. Bu bağlamda, işe alım
ekibinin, en iyi uygulamalara ve yasal gerekliliklere bağlı kaldıklarından emin olarak işe alım
sürecini doğru şekilde yürütmeleri için gerekli eğitimleri almaları gerekmektedir. Eğitim
programlarının, işe alım ekibinin güncel kalmasını ve işe alım süreci boyunca en iyi becerileri
sunmasını sağlamak için belirli aralıklarla sürekli yapılması gerekmektedir. Eğitimlerin
düzenli olarak yapılmasının nedeni, görüşmelerin sadece ihtiyaç duyulduğunda yapılması,
ayrıca bir görüşmenin diğerinden bağımsız olması nedeniyle işe alım ekibinin en iyi
uygulamaları ve yasal konuları bilmemesi veya hatırlamamasıdır. İşletme, İK yöneticilerinin
ve işe alım ekibinin, etkili bir şekilde görüşme yapmalarını onaylamak için rollerin
belirlendiği, koçluk ve geri bildirim içeriklerinin yer aldığı eğitimlere katılmalarını
sağlamalıdır (Drescher, 2017: 34).

2. İŞE ALMA STRATEJİLERİNİN UYGULANMASI
İstihdam stratejisinin uygulanması, işe alım sürecinin etkili yürütülmesini sağlamak için bir
çözüm sunmaktadır. İşe alım stratejisi, işe alım hedefinin ve ihtiyacının yanı sıra bu hedeflere
ulaşmanın en iyi yolunun ana hatlarını çizmeye yardımcı olmaktadır. İşe alma hedefi, işe alım
uzmanının doğru bilgi almasını ve boşluğu doldurmak için en iyi adayı bulabilmesini
sağlamayı amaçlamaktadır (Wattenhofer, 2016: 2).

399

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

İşe alma stratejileri, işe alım ajanslarının kullanımını içerir. Bu ajanlardan biri olan istihdam
büroları, işletmelerin boşluğu doldurmaları için kısa süreli çalışanlar bulmalarına yardımcı
olacaktır. Bu strateji, ihtiyaç duyulan pozisyonun en doğru adayla kısa sürede doldurulmasına
yardımcı olacaktır. Böylece işletmenin işe alım sürecini baskı olmadan yürütmesini
sağlamaktadır. İşletme, iş başvurusunda bulunanları almak için sosyal medya stratejisini
kullanabilir. Milyarlarca insanın kullandığı sosyal medya işletme için bir şans oluşturmakla
birlikte en iyi adayı bulmak için kullanılabilecek en etkili yollar arasındadır. Sosyal medya,
adayın sosyal medyadaki diğer insanlarla nasıl etkileşime girdiğine bağlı olarak, adayın firma
politikasını ve kültürünü ön izleme şansı elde edebileceği bir platform sağlamaktadır
(Drescher, 2017: 33). Diğer bir deyişle, adayın sosyal medyadaki insanlarla nasıl etkileşime
girdiğine bağlı olarak, işletmeler işe alımdan önce adayların profillerini elde
edebilmektedir. Bu platform, işletmelerin sosyal medya yeteneğine sahip bir adaylara
ulaşmasını da sağlamaktadır (Decker ve Wattenhofert, 2013: 3).
Yönlendirmeli işe alım stratejisi, işletmenin aradıkları adayı bulmasına yardımcı olmaktadır.
İş ilanlarına başvuru için hem işletme dışından hem de işletme içinden çalışanların
yönlendirilmesine izin vermektedir. Yönlendirme yoluyla işe almanın en başarılı işe alım
stratejisi olduğu söylenebilir. Referanslı işe alımı teşvik eden bu strateji işletmenin en
nitelikli adayları en kısa sürede belirlemesini sağlamaktadır. Bu yöntem, reklamlara para
harcanmadığı için uygun maliyetlidir. İşletmede, bazı pozisyonların standart eğitimlerin
dışında özel eğitim gerektirmektedir. Bu nedenle, istihdam programı yönlendirmesi,
çalışanların aynı meslekten kişilerle etkileşime girdiği ve böylece doğru adayın kolayca işe
alınmasını sağlayan bir yoldur (Decker ve Wattenhofert, 2013: 6).
İşletme, boş pozisyonlara nitelikli çalışanlarla doldurmak için aradığı nitelikleri ve becerileri
belirledikleri bir dizi etkinlik düzenlemelidir. Bu etkinlikler sırasında işveren, çalışanlarla
etkileşim kurabilir ve iletişim ağı kurabilir. Farklı profilde birçok profesyonelin ilgisini
çekecek bu etkinlikler sayesinde adayların yeteneklerini ortaya koymaları da mümkün
olacaktır. Böylece işe alım ekibi bu etkinliklerden en iyi adayları bulma avantajı
sağlayacaktır. İşletmeler işe alım sürecinde Kampüs işe alımlarını da kullanmalıdır (Drescher,
2017: 34). En iyi performansı gösteren bir öğrenciyi elde etmek için üniversitelerin birinci
sınıf kampüslerini ve/veya en iyi teknik kurumlarını hedeflemeliler. Bu strateji, güvenilir
kaynaklardan geldiği için iş adayı hakkında doğru bilgileri edinmenin en iyi yolunu olmakla
birlikte işe alım sürecinde zaman tasarrufu da sağlamaktadır. Kampüs işe alımda nitelikli
adayların elde edilmesi için liyakat esaslı bir yönlendirmeyi içermektedir (Bansal, 2017:2425).

3. BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ
“Blockchain” kavramı 2008 yılının Ekim ayında “Satoshi Nakamoto” tarafından yayınlanan
bir makalede ele alınmıştır (Nakamoto, 2008). Özellikle finans alanında olmak üzere bir çok
sektörde değişim ve yeniliğe yol açmıştır. Söz konusu makalenin ana konusu “Bitcoin: Eşten
Eşe Nakit Ödeme Sistemi” olmakla birlikte makaleyi yazarın adının gerçek mi yoksa takma
ismimi olduğu halen bilinmeyen bir konudur. 2009’da ilk Bitcoin sisteminin yaratıcısı olan
bu kişi 2010 yılının ortalarına kadar sistemin gelişimini sürdürmüş ancak hemen sonrasında
ortaya koyduğu Bitcoin projesinden kendisini de desteğini de çekerek ansızın ortadan yok
olmuştur (Yıldırım, 2019).
Kayıtların bir zincir halinde tutulduğu blockchain işlemlerin sürekli olarak takibini sağlayan
bir teknolojidir. Şifrelenmiş kimliklerle, sonradan değiştirilemeyecek bir ağa
kaydedilmektedir (Güven ve Şahinöz 2018:44; Şat, 2019: 122).
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Blockchain, tüm dünyada yenilik yaratan bir değer kaynağı olmakla birlikte güvenli erişimin
ve devamlı büyümeye odaklı dağıtılmış bir veri tabanında yer alan bilgilerin kayıtlarını
tutmaktadır. Blockchainin tam olarak amacı dışarıdan herhangi bir yaptırıma ve talimata
gerekmeden yapılan işlemin doğruluğuna onay vermektir. Bu teknolojinin odak noktası ise
belge ve bilgilerin değiştirilemeyeceğini garanti etmesidir (Seth, 2016: 20; Gümüş ve 2019:
45). Bu bağlamda güvenilirliğinin yüksek seviyede olması blockchainin kullanılmasındaki en
temel özelliği oluşturmaktadır. Birçok alanda etkinliği giderek artmaya devam edecek
blockchain İK alanında da yenilikler ve kolaylıklar getirecek önemli bir teknolojidir.

4. BLOCKHAİN TEKNOLOJİSİNDE İŞE ALIM ETKİLERİ
Blockchain, işverenin işe alınacak adayı doğrulamasını sağlamaktadır. Bu teknoloji
kapsamında geliştirilen dağıtık defter teknolojisi bilgileri depolamak ve verilerin bir defterde
kaydını tutmak için bir araç sağlamaktadır. İşlem tamamlandıktan sonra zincire blok
yerleştirilir ve bu zincir değiştirilememektedir (Hair vd., 2010: 39).
Blockchain, doğrulama ve senkronizasyona katılan ve bu nedenle bu verilerle kurcalamayı
zorlaştıran ağ düğümlerine sahiptir. İnsan kaynakları tarafında ise dağıtık defter teknolojisi
sadece tanımlama amacıyla değil doğrulama amacıyla da kullanılmaktadır. İşverenler adayın
niteliklerini, adayın çalışma geçmişini ve referanslarını alabilir. Blok zinciri, iş arayan kişinin
bilgilerini tüm detaylarıyla sağladığından, işveren adayın geçmişini belirleyebilir,
değerlendirebilir, adayın yeterliliğini ve sertifikasyonunu kolay bir şekilde
doğrulayabilir. İşverenler yetenekleri belirleyebilir, Oradaki beceri ve deneyim güvenilir bir
web sitesinde aranmaktadır (Decker ve Wattenhofert, 2013: 6). İşin yanında, arayıcı blok
zinciri, işverenin doğrulama için bilgilere erişmesine izin verilmesine ve özgeçmişlerini bir
kez güncellemelerine yardımcı olacaktır. Dağıtık defter teknolojisi, potansiyel adayın önceki
sözleşmesindeki performansı, ödemeleri ve ilgili sözleşmeye dayalı iş gelir geçmişini
minimum süre ile işverene sunma olanağı tanımaktadır (Baur vd., 2015: 66).
İşe alım uzmanlarının, çoğunlukla karşılaştıkları özgeçmişte yer alan verilerin gerçekteki
verilerle eşleşmemesi durumu Blockchain teknolojisi ile ortadan kaldırılabilir. Sektörde yer
alan tüm çalışanların eğitim, deneyim v.b. bilgileri tek bir blockchain sistemine eklenebilir ve
işin başlangıcından itibaren çalışanın iş deneyimi ve eğitimine ilişkin bilgiler bu zincirde
şifreli bir şekilde tutulabilir. Bu şekilde kişinin özgeçmişindeki bilgilerinin doğruluğu özel bir
şifre (Private Key?) ile işe alım uzmanınca blockchain sisteminden kontrol edebilir (Konuk,
2017).
4.1. Blok Zinciri Yerelleştirme
Blockchain teknolojisi tamamen merkezi olmayan bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla veriler
merkezi bir noktaya koyulmaz, böylelikle üst merkezi otorite ortadan kaldırılır ve bunun
yerine bireye verileri kontrol etme yetkisi verilir. Bu bağlamda, merkezi kontrolün
olmaması, bu sistemin daha adil ve daha güvenli olmasını sağlamaktadır. Blockcahin
teknolojisi, verilerin ademi merkeziyetçilik kavramına değer veren güvenli bir süreçte blok
zinciri programlarına kaydedilmesini sağlamaktadır (Hair vd., 2010: 39). Ayrıca, işlemi
değerlendirmek ve verileri hatasız bir şekilde kaydetmek için ağ düğümleri arasında fikir
birliği protokolünü uygulamaktadır (Hair vd., 2017:44).
Blockchain platformları, güvenilir dijital işlemler için önceden tanımlanmış ve otomatik
prosedürler sağlamaktadır. Akıllı sözleşmeler tekniği, kuralların ve diğer dijital onay
sistemlerinin entegrasyonunu oluşturmaktadır. Ayrıca, değişmezlik özelliği, katılımcıların
önceden tanımlanmış tüm sözleşmelerin ve süreçlerin yürütülmesinde önem teşkil etmektedir.
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Akıllı sözleşmeler verilerin depolanması, karar mekanizmasının işletilmesi, bir hesaptan
diğer hesaba para aktarımı yapabilmeyi ve diğer sözleşmelerle iletişim kurabilmeyi
sağlamaktadır (Buterin, 2015; Karakoç, 2021:17).
Akıllı sözleşme odaklı blok zincirlerinin mimarisi ve mekanizması, iş entegrasyonu için
çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Başlıca potansiyel avantajlar blockchainin yıkıcı mimarisinden
kaynaklanmaktadır. Değiştirilemez girişler, yüksek şeffaflık, dijital olarak otomatikleştirilmiş
prosedürler ve merkezi olmayan kontrol sistemleri blockchain platformlarının temel direğidir.
Çeşitli üreticiler, fiziksel varlık belgeleri açısından daha güvenilir veriler sağlamak için dijital
ikiz çözümlerini test etmektedir (Ba ve Pavlou, 2002). Bu teknolojinin işletmenin tüm
alanlarına entegre edilebilmesi, avantajlarından ve yıkıcı etkilerinden azami ölçüde fayda
sağlanması ve işletme performansının artırılması açısından önem taşımaktadır.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Blockchain teknolojisi merkezi olmayan işlemler, şeffaflık, değişmez kayıtlar ve güvenlik
gibi birçok avantaj sağlamaktadır. Çalışan yaşam döngüsünün işe alım aşamaları, istihdam
edilebilirlik ve elde tutma süreçleri blockchain teknolojilerinin daha fazla araştırılmasına
zemin hazırlamaktadır. Blockchain platformları sadece finans sektöründe değil, sağlık,
otomotiv, gayrimenkul, e-ticaret ve elektronik oylama gibi finansal olmayan birçok alanda da
yıkıcı teknolojilerdir.
Son yıllarda dijitalleşme, elektronik işe alım süreci olmak üzere kuruluşların tüm alanlarını
etkilemiştir. Bu dijital yeniliklerden biri de finans sektöründen kaynaklanan blockchain
teknolojilerini işe alım süreçlerine entegre etme fırsatıdır. Blockchain, katılımcıların
doğrudan bir şekilde etkileşime girmelerini sağlayan dijital bir araçtır.
Blockchain teknolojilerinin mimarisi, iki taraf arasında bir aracı olmadan merkezi olmayan
bir çözüm olacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, herhangi bir değişiklik veya işlem belirli bir
blockchain grubunun tüm katılımcıları tarafından onaylanmalıdır. İK için doğru işe alım
yapmak çok önemlidir. Yetenek havuzu sürekli değişim halindeyken, açık bir pozisyon için
en iyi eşleşmeyi bulmak daha az kayıp anlamına gelebilmektedir. Blockcahin bu eşleşmenin
yapılmasında oldukça etkin bir teknolojidir. İşletmelerin işleyişinde ortaya çıkan zaman ve
performans kayıplarının düzeltilebilmesi, adil ve şeffaf süreçler tasarlanması, esnek ve çevik
yetenek ağları oluşturulması için blockchain teknolojisi önemli faydalar sağlayacaktır.
İşe alım amaçları için, blockchain bir adayın LinkedIn hesabı üzerinde çalışma, özgeçmiş
alma,
referanslarla
bağlantı
kurma
ve
takip
etme
ihtiyacını
ortadan
kaldırmaktadır. Blockchain teknolojisi, işe alım ekiplerinin potansiyel bir işe alımının
yapılabilmesi için tüm istihdam geçmişine anında, doğru ve eksiksiz erişim sağlamaktadır.
Blockchain'in paylaşılan, en güncel verileri nedeniyle, iş adayları istihdam geçmişlerini tam
olarak açıklamayı taahhüt eder. Bu yönüyle, kariyerde ilerleme veya unvan değişiklikleri gibi
adımların yanında performans incelemeleri veya işten çıkarılma nedenlerini de ortaya
koyabilecek bir sistemi içermektedir. Ayrıca, kişinin güçlü ve zayıf yönlerini eksiksiz bir
profilde tanımlayarak, işe alım uzmanları tarafından doğru adayın en uygun role
yönlendirilmesine de olanak tanımaktadır.
Blockchain teknolojisinin yarattığı etkinin ve yararlarının daha kapsamlı ve çok yönlü
araştırılmasına yönelik, İK ve işletmenin diğer tüm alanlarını kapsayacak şekilde yapılan
araştırmalara ağırlık verilmesi çözüm önerilerinin geliştirilmesine ve alan yazınına katkı
sağlayacaktır.
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ULUS İNŞA SÜREÇLERİNDE ÖJENİ DÜŞÜNCESİNİN ARAÇSALLIĞI: TÜRKİYE
ve ALMANYA ÖRNEKLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Ceren AVCİL
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ORCID: 0000-0002-6301-515X
ÖZET
Literatüre ilk kez 1883 yılında Francis Galton tarafından ortaya atılan öjeni kavramı, içeriği
ve üzerine kurulmuş olduğu düşünce yapısı bakımından dünya siyasetini etkileyen bir
geçmişe ve etkiye sahiptir. Temelde beden sağlık, spor, evlilik, nüfus, doğurganlık, eğitim
üzerinde üretilen politikalar aracılığıyla istenilen bir toplum yapısının oluşturulmasını
amaçlayan öjeni düşüncesi, uygulandığı ülkelerin stratejileri doğrultusunda farklı biçimlerde
hayat bulmuştur. Daha çok yeni kurulan devletlerin yeni bir ulus inşa sürecinde etkisini
gösteren öjeni düşüncesi, kontrol ve denetim saikleriyle hareket ederek toplumsal uyum ve
sürdürülebilirliği amaçlamaktadır.
Öjeni düşüncesi yeni bir ulus inşa edilmesinde kullanılan önemli bir araç olmakla birlikte
aynı zamanda modern bir düşüncenin ürünüdür. Özellikle I. ve II. Dünya Savaşları arası
dönemde devletlerin elit ve üstün ırk yaratma çabaları, toplumda doğal bir ayıklama sürecinin
de başlangıcı olmuştur. Bu düşüncede ulusun bekası için eksik, hastalıklı olan bireylerin
toplumdan dışlanması, akıl, beden ve ruh sağlığı yerinde olan bireylerin ise yüceltilmesi söz
konusudur.
Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya’nın kuruluş dönemlerinde yeni bir ulus inşa
etmenin aracı olarak kullanılan öjenik uygulamalara yer verilmektedir. Türkiye ve Almanya
örnekleri üzerinden savaşların sebep olduğu ulus kaybının telafisinin öjenik politikalar
aracılığıyla nasıl giderilmeye çalışıldığı ise araştırmanın temel sorunsalıdır.
Anahtar Kelimeler: Öjeni düşüncesi, Türkiye, Almanya, ulus inşası
THE INSTRUMENTALITY OF THE THOUGHT OF EUGENICS IN NATIONBUILDING PROCESSES: THE CASES OF TURKEY AND GERMANY
ABSTRACT
The concept of eugenics, coined in literature by Francis Galton in 1883, has amassed a
background and an impact that have affected world politics by way of its content and the
underlying mentality. The concept of eugenics is derived from the Greek words eu (good,
normal) and genic (breed, crop, progeny). Literally, eugenics means "innately good", "noble
by descent". The thought of eugenics essentially aims to reach the desired social structure
through policies governing the body, healthcare, sports, marriage, fertility, and education and
has materialised in a variety of forms in individual countries putting the concept into practice,
such varieties being dependant on their respective strategies. The thought of eugenics is more
prominent in terms of its impact in the building of a nation in newly established states with
the desired end result being social harmony and sustainability through control and scrutiny.
The thought of eugenics is an important tool employed in the building of a new nation;
however, it is also the product of a modern way of thinking. Specifically during the period
between World War I and World War II, states put forward certain efforts to create an elite
and superior race, which marked the onset of a process of natural sorting in the society.
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This way of thinking allows for the social alienation of imperfect or unhealthy individuals
and the glorification of individuals of sound mental and physical health for the sake of the
survival of the nation.
The present study covers eugenic practices employed in the Republic of Turkey and in
Germany as an instrument for nation-building at the time of their establishment as countries.
The main research question is how the nation lost as a result of wars was compensated for
through eugenic policies and the answers to this question will be addressed through in the
cases of Turkey and Germany.
Keywords: The idea of eugenics, Turkey, Germany, nation building
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SOSYAL KİMLİK VE GRUP AİDİYETİNDE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK
Ali TANIŞ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Çavdır Meslek Yüksek Okulu
ORCID: 0000-0002-4786-4776
ÖZET
Sosyal kimlik, insanların kendilerini tanımlama, sınıflama ve değerlendirmelerinde; ırk, din,
inanç, toplumsal cinsiyet, politik görüş gibi bireysel kimliklerini bütünleştirdikleri gruplara
aidiyetlerini ifade eder. Grup kimliklerinin yaratılması, hem kişinin “grup içi”ni “dış grup”
olarak sınıflandırmasını, hem de kendi grubunu dış gruba karşı olumlu bir önyargıyla görme
eğilimini içermektedir. Sosyal gruplarda, dış gruplara yönelik sınıflandırma olumlu
olduğunda veya olumlu stereotip (yargı-önyargı) düşünce, diğer gruplarla ilişkileri olumlu
yönde etkilemektedir. Ancak olumsuz stereotip ve sınıflandırma, diğerlerine (kişi, grup,
kültür) karşı olumsuz tutum ve davranışları tetiklemekte ve bu durum, sosyal mesafenin
artmasına neden olmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve küreselleşme süreci ile birlikte kişi ve
toplumlar, yabancı (diğer) kültürlerle etkileşimlere geçmiş, aile birlikteliklerinden örgütsel
birleşmelere kadar her alanda, çok kültürlü yapılar artmaya başlamıştır.
Araştırmanın sorunsalı, sosyal kimlik ve grup aidiyetinde çok kültürlülüğün etkilerini
incelemektir. Bu amaçla literatür taraması yapılmıştır. Araştırma sonucunda; çok kültürlü
örgüt ve gruplarda, kültürel zekâ ve farklılıkların farkındalığının kişilere; kıyaslama,
benimseme ve tahammül (tolerans) boyutlarında katkı sağladığı görülmüştür. Çok
kültürlülük; diğer kültürlerin farkındalığına katkı sağlarken, aynı zamanda kendi içinde
çeşitliliği ve çokluğu barındıran, farklı alt sosyal kimlik ve kültürlerin (göçmen, cinsiyet,
inanç, etnik köken, renk, azınlık grup vb.) bilişsel tahammülüne katkı sağlamaktadır.
Önyargı, kültürel grup kimliğine ve ayrımcılığa dayalı olarak bir kişiye karşı olumsuz
tutumları ifade eder. Ayrımcılık da aynı nedenle, gözlemlenebilir olumsuz davranışlardır.
Kolektif kimliğin oluşumunda, kolektifin öngörüsü olduğu düşünülen; kolektif yarar,
toplumsal onay ve bireysel ödüller için kaygılar gibi eylemler, çeşitli güdülerle
karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, kolektif gelecek beklentisi, grupla özdeşleşme ve toplu eyleme
katılma motivasyonlarının güçlü etkilere sahip olduğu görülmüştür. Hollanda (göçmen
Türkler) ve ABD’de (Hispanik ve Afrikalılar) çok kültürlülüğe yönelik araştırmalarda; başat
toplumun olumsuz yaklaşımlarına karşın, azınlık ve göçmenlerin kültürel farklılıklara ve çok
kültürlü toplum hayatına karşı olumlu tutumlarının olduğu görülmüştür. Başat kültürlerin
olumsuz tutumlarının sebebi ait oldukları kültüre, diğer göçmenlerin tehdit oluşturduğuna
inanmalarıdır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Kimlik, Grup Davranışları, Grup Aidiyeti, Çok Kültürlülük
MULTICULTURALITY IN SOCIAL IDENTITY AND GROUP BELONGING
ABSTRACT
Social identity, in people's self-definition, classification and evaluation; express their
belonging to the groups with which they integrate their individual identities such as race,
religion, belief, gender, political view. The creation of group identities, involves both one's
classification of "in-group" as "outgroup" and a tendency to view one's own group with a
positive bias towards the outgroup.
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In social groups, when the classification for outgroups is positive or positive stereotype
(judgment-bias) thinking positively affects relations with other groups. However, negative
stereotypes and classification trigger negative attitudes and behaviors towards others (person,
group, culture), and this causes social distance to increase. With the technological
developments and the globalization process, people and societies have interacted with foreign
(other) cultures, and multicultural structures have begun to increase in all areas from family
associations to organizational unions.
The problem of the research is to examine the effects of multiculturalism on social identity
and group belonging. For this purpose, a literature review was conducted. As a result of the
research; awareness of cultural intelligence and differences in multicultural organizations and
groups; It has been seen that it contributes to the dimensions of comparison, adoption and
tolerance. Multiculturalism; While contributing to the awareness of other cultures, it also
contributes to the cognitive tolerance of different sub-social identities and cultures
(immigrant, gender, belief, ethnicity, color, minority group, etc.). Prejudice refers to negative
attitudes towards a person based on their cultural group identity and discrimination.
Discrimination is observable negative behavior for the same reason. In the formation of the
collective identity, it is thought to be the foresight of the collective; Actions such as concerns
for collective good, social approval, and individual rewards have been compared with various
motives. The results showed that collective future expectation, group identification, and
motivation to engage in collective action had strong effects. In research on multiculturalism
in the Netherlands (immigrant Turks) and the USA (Hispanic and Africans); Despite the
negative approaches of the dominant society, it has been seen that minorities and immigrants
have positive attitudes towards cultural differences and multicultural society life. The reason
for the negative attitudes of dominant cultures is that they believe that other immigrants pose
a threat to their culture.
Keywords: Social Identity, Group Behaviors, Group Belonging, Multiculturalism.

GİRİŞ
Kültür, İnsanların sahip oldukları ortak geçmiş, tarih, gelenek, alışkanlık, yaşam tarzı, mimari
yapı, dil, inanç, normlar gibi birlikte oluşturulan değerler sistemidir (Barutçugil, 2011: 13-15)
ve bireyleri diğerlerinden ayıran tutum ve davranışlar olarak toplumsal farklıkların temelini
oluşturmaktadır (Hofstede vd., 1993: 483-503). Toplumsal (kolektif) kültür bireylerin sosyal
kimliklerini de şekillendirmektedir. Sosyal Kimlik, bireylerin kendi kimliklerini, sosyal
gruplara göre tanımlamalarını ifade etmektedir. Grup kimliklerinin yaratılması, hem kişinin
içinde bulunduğu kendi grubunu, hem de kendisi dışındaki diğer tüm grupları
sınıflandırmalarını açıklamaktadır (Tajfel, 1978:77-100). Grup içi ilişkiler, üyelerin tutum ve
davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Sosyal gruplarda, dış gruplara yönelik sınıflandırma
olumlu olduğunda diğer gruplarla ilişkileri olumlu yönde etkilemekte, ancak olumsuz
sınıflandırma, diğerlerine (kişi, grup, kültür) karşı olumsuz tutum ve davranışları
tetiklemektedir (Şerif ve White, 1996:11-13). Sosyal kimlik teorisi, algılanan grup statü
farklılıkları, bu statü farklılıklarının algılanan meşruiyeti ve istikrarı ve bir gruptan diğerine
hareket etme algısı temelinde, belirli gruplar arası davranışları tanımlanmaktadır. Bireyin
sosyal kimliği, ait olduğu gruplar açısından kim olduğunu (ırk/etnik köken, cinsiyet, sosyoekonomik durum, din, inançlar vb.) göstermektedir (Tajfel ve Turner, 1979: 33-47).
Küreselleşme, teknoloji ve iletişim alanındaki yenilikler insanların ve toplumların birbirleri
ile olan etkileşimlerini arttırmıştır. Küreselleşme süreci ile birlikte kişi ve toplumlar, yabancı
(diğer) kültürlerle etkileşimlere geçmiş, tüm örgüt yapılarında (aile, işyeri, grup vb.,) çok
kültürlü yapılar artmaya başlamıştır (Parameswaran, 2006: 287-315).
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Çok kültürlü örgüt ve gruplarda kültürel zekâ ve farklılıkların farkındalığı kişilere; kıyaslama,
benimseme ve tahammül boyutlarında katkı sağlamaktadır (Berry, 2001:615-631). Çok
kültürlülük, diğer kültürlerin farkındalığına katkı sağlarken, aynı zamanda kendi içinde
aslında çeşitliliği ve çokluğu barındıran farklı alt sosyal kimlik ve kültürlere (göçmen,
cinsiyet, inanç, etnik köken, renk, azınlık grup vb.) karşı farkındalığa katkı sunmaktadır
(Parekh, 2002: 213-217).

GELİŞME
Çok Kültürlü Kimlik
Kültürün insanların kişiliği üzerinde, bireysel faktörlerden daha fazla etkiye sahip olduğu
bilinmektedir. İnsanlar, içine doğduğu kültürlerden öğrenim süreci ile etkilenmekte ve bu etki
onlara standart davranışları dikte etmektedir (Luthans, 1992; 71-82). Kültür, insanların
ürettikleri maddi ve manevi varlıkların tümüdür. İnsanların sahip oldukları ortak geçmiş,
tarih, gelenek, alışkanlık, yaşam tarzı, mimari yapı, dil, inanç, normlar gibi birlikte
oluşturulan değerler sisteminin bütünüdür (Barutçugil, 2011: 13-15). Hofstede, kültürü aklın
kolektif programlanmış hali olarak nitelendirmektedir. Bireyleri diğerlerinden ayıran; din,
inanç, beceri, değerler, tutum ve davranışlar kültürün öğeleridir ve aynı zamanda toplumsal
farklıkların temelini oluşturmaktadır (Hofstede vd., 1993: 483-503). Kültürlerin etkisiyle
oluşan bireysel kimlikler ve sosyal kimlikler, alt kültür formalarını etkilemektedir. Bu sosyal
alt kimlikler; aile, arkadaş grupları, hobi grupları (gezi, grupları, motosiklet kulüpleri, inanç
grupları vb.), işyerinde çalışma grupları, şeklinde çoklu alt kültür formlarını oluşturur
(Pamuk, 2017: 74-78).
Sosyal kimlik, insanların kendilerini tanımlama, sınıflama ve değerlendirmelerinde; ırk, din,
inanç, toplumsal cinsiyet, politik görüş gibi bireysel kimliklerini bütünleştirdikleri,
grup/topluluk aidiyetlerini ifade eder (Tajfel, 1981:144-167). Sosyal Kimlik, bireylerin kendi
kimliklerini sosyal gruplara göre tanımladıkları ve bu tür kimliklerin, kendi kimliğini
korumak ve güçlendirmek için çalıştığı öncülüyle başlamaktadır. Grup kimliklerinin
yaratılması, hem kişinin “grup içi”ni “dış grup” olarak sınıflandırmasını, hem de kendi
grubunu dış gruba karşı olumlu bir önyargıyla görme eğilimini içermektedir (Tajfel, 1978:77100). Sonuç, grup üyeliğine dayalı ve olumlu-olumsuz yönlerle dolu kolektif,
kişiliksizleştirilmiş bir kimlikle özdeşleşmedir (İslam, 2014: 1781-1783).
Teknolojik gelişmeler ve iletişim alanındaki yenilikler insanların/toplumların karşılıklı
etkileşimlerini arttırmıştır. Küreselleşme süreci ile birlikte kişi ve toplumlar, yabancı
kültürlerle etkileşimlere geçmiş, aile birlikteliklerinden örgütsel birleşmelere kadar her alanda
çok kültürlü yapılar artmaya başlamıştır (Parameswaran, 2006: 287-315). Bireylerin ait
oldukları ya da benimsedikleri kültür şemalarından (din, dil, gelenek, mimari, yemek,
değerler vb.) farklı olarak diğer kültürleri deneyimlemeleri, farklılıkların farkındalığını
beraberinde getirmektedir. Kültürel zekâ, kültürel olarak farklı olanlarla etkili bir şekilde
ilişki kurma ve çalışma becerisini ifade etmektedir. Birden fazla kültürde sınırları aşma ve
gelişme yeteneğidir (Alon vd., 2016: 78-100).
“Sosyal Sınıflandırma Kuramı”, insanların veya nesnelerin birtakım özelliklerine göre
ayırılmasını ve kategorize edilmesini açıklamaktadır. Bu sınıflandırmalarda; etnik köken, din,
dil, inanç, cinsiyet gibi özellikler sosyal sınıflandırmaların temel kategori boyutlarını
oluşturmaktadır (Demirtaş, 2003: 123-144). Sosyal sınıflandırma, insanların kendilerini ve
başkalarını farklı gruplara ayırma sürecidir. Sınıflandırma (kategorizasyon), içsel benzerlik
ilişkilerini saptayarak veya ona yapıyı (ya da her ikisini de) empoze ederek, sosyal dünyayla
ilgili algı ve bilişi basitleştirmektedir (Krueger, 2001: 14219-14223).
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Grup içi ilişkiler, üyelerin tutum ve davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Sosyal gruplarda,
dış gruplara yönelik sınıflandırma olumlu olduğunda veya olumlu stereotip (yargı-önyargı)
düşünce varlığı, diğer gruplarla ilişkileri olumlu yönde etkilemektedir. Ancak olumsuz
stereotip ve sınıflandırma, diğerlerine (kişi, grup, kültür) karşı olumsuz tutum ve davranışları
tetiklemekte ve bu durum sosyal mesafenin artmasına neden olmaktadır (Şerif ve White,
1996:11-13).
Farklı kültürler hakkında bir anlayış ve farkındalık geliştirmek, farklı geçmişlere sahip
yöneticilerin ve çalışanların daha etkili bir şekilde etkileşime girmesine yardımcı olabilir.
Kültürel zekâ, bireylerin kültürler arasında ne kadar iyi ilişki kurabileceğine ve
çalışabileceğine odaklanmaktadır (Earley, 2002: 271-279). Kültürel zekâ, bir kişinin kültürel
olarak çeşitli deneyimleri nasıl anlamlandırdığını ifade etmektedir. Kültürel zeka, insanlar
kendi düşünce süreçlerinde, ötekiler hakkında yargıda bulunduğunda ortaya çıkar. Kültürel
zekâ (Livermore, 2009; Earley, 2002: 271-279) bileşenleri;
•
Kişinin mevcut kültürel bilgisi hakkında bilgi sahibi olmasını kapsayan farkındalık,
•
Kültürel olarak farklı bir karşılaşmadan önce strateji oluşturmayı içeren planlama,
•
Gerçek, deneyimlerin beklentilerden farklı olduğunda, varsayımları ve zihinsel
haritaları ayarlamak için kontrol etme davranışıdır.
Çok kültürlü örgüt ve gruplarda, kültürel zekâ ve farklılıkların farkındalığı kişilere;
kıyaslama, benimseme ve tahammül (tolerans) boyutlarında katkı sağlar (Berry, 2001:615631). Çok kültürlülük, diğer kültürlerin farkındalığına katkı sağlarken, aynı zamanda kendi
içinde aslında çeşitliliği ve çokluğu barındıran, farklı alt sosyal kimlik ve kültürlerin
(göçmen, cinsiyet, inanç, etnik köken, renk, azınlık grup vb.) bilişsel tahammülüne dayanak
oluşturur (Parekh, 2002: 213-217). Kişiler, birlikte yaşadıkları farklı kültürlerin; el-vücut
hareketlerini, beden-konuşma dillerini, jest ve mimikler gibi sözlü ve sözsüz davranışlarını
doğru ve olumlu okuyabiliyorsa, çok kültürlü zekâ ve kültürel çeşitliliğin farkındalığından
bahsedilebilir (Mercan, 2016:1-13).

Çok kültürlülükte Grup Dinamikleri ve Aidiyet
İlke olarak çok kültürlülük, kültürlerin çoğulculuğuna ve grup kimliklerine saygıyı/eşitliği
vurgulamaktadır. Çok kültürlülük, gruplar arası ilişkiler ve temsil ettiği “üretken çeşitlilikle”
önemli bir ulusal, kurumsal veya ticari varlık olarak pozitif açıdan tartışılmaktadır. Ayrıca
kültürel yeterlilik, öğrenme ve gelişim için çok önemli bir koşulu temsil etmektedir (Fowers
ve Davidov, 2006: 581-594). Geleneksel olarak ABD, Avustralya ve Kanada, göçmen
yerleşimci toplumlardan oluşmaktadır. Bu ülkelerde çeşitlilik, ulusların tanımlayıcı öğeleri
arasında yer almaktadır. Ancak çoğu Avrupa ülkesinde göç olgusu nispeten yenidir. Göçmen
ve etnik azınlıklar çerçevesinde çok kültürlülük, Avrupa ülkelerinde benlik ve aidiyet
kavramları ile zaman zaman çelişki oluşturmaktadır. Bu kitlelerin, asimilasyonu ve
entegrasyonu, etnik azınlıkların benlikleri üzerinde baskı üretmektedir. Son tahlilde,
Avrupa’da ulusal kimlik ve çok kültürlülük arasında negatif (olumsuz) bir ilişki
bulunmaktadır (Verkuyten, 2007: 280-297).
Çok kültürlülük kavramında, diğer kişi ve gruplara saygı ve tolerans, temel gerekler arasında
yer almaktadır. Kişilerin rol ve gruplardaki statüleri, azınlık veya çoğunluk grup dinamikleri
“öteki”ne bakış açısını şekillendirmektedir. Kendilerini ait oldukları ile özdeşleştiren grup
(toplum, örgüt, işyeri, vb.) üyeleri, ötekine karşı katı ve olumsuz tutum sergileyebilmektedir
(Verkuyten, 2007: 284-285). Bu noktada kişi ve grupların kendilerini güvende hissetme ve
başkaları tarafından kabul edilme duygusu gruplara arası ilişkileri etkilemektedir.
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Kendilerini güvende hisseden, başkaları tarafından kabul edildiğini gören birey ve gruplar
diğer kişi/gruplara karşı daha pozitif (olumlu) tutum ve davranış sergileyecektir (Berry, 2006:
719-734). Bu durum, “sosyal kimlik teorisi” ile uyumludur. Sosyal kimlik teorisi, algılanan
grup statü farklılıkları, bu statü farklılıklarının algılanan meşruiyeti ve istikrarı ve bir gruptan
diğerine hareket etme algısı temelinde, belirli gruplar arası davranışları tanımlanmaktadır.
Bireyin sosyal kimliği, ait olduğu gruplar açısından kim olduğunu göstermektedir. Sosyal
kimlik örnekleri, ırk/etnik köken, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, cinsel yönelim, engelliler,
din ve inançlardır (Tajfel ve Turner, 1979: 33-47). Şiddet yanlısı, baskıcı ve diğerlerine karşı
tahammül seviyesi düşük kişi ve gruplar; diğerleri veya çok kültürlü kimlik ve aidiyetlere
karşı mesafeli durmaktadırlar (Verkuyten, 2007: 285-287).
Çok kültürlü yapılarda, iletişimde ortak dil kullanımının grup uyumu, güven ve çatışmaların
önlenmesinde etkili olduğu görülmüştür. Araştırmalarda, insanların başkaları tarafından
tanınmasının, ait olma ihtiyacına olumlu etkisi olduğu ve kullanılan ortak dilin, bu sürece
olumlu katkı sağladığı tespit edilmiştir (Lauring ve Selmer, 2010: 267-284). Aidiyet duygusu,
sosyal, mekânsal, kültürel, profesyonel veya diğer türdeki bir grup veya topluluğa ait olma
veya bağlanmanın psikolojik duygusudur (Hurtado ve Carter, 1997:324-345). Aidiyet, bir
grubun kabul edilmiş bir üyesi olmak için insanın duygusal ihtiyacıdır. Aile, arkadaşlar, iş
arkadaşları, din ya da başka bir şey olsun, bazı insanlar kendilerinden daha büyük bir şeyin
önemli bir parçası ve aitlik arzusuna sahip olma eğilimindedir (Allen, 2020:5). Bu, basit
tanıdık veya aşinalıktan daha büyük bir ilişkiyi ima etmektedir. Abraham Maslow, ait olma
ihtiyacının insan motivasyonunun ana kaynağı olduğunu öne sürmüştür. Fizyolojik ihtiyaçlar,
güvenlik, benlik saygısı ve kendini gerçekleştirme ile birlikte, ihtiyaçlar hiyerarşisindeki beş
insan ihtiyacından biri olduğunu düşünmüştür. Bu ihtiyaçlar bir hiyerarşiye göre
düzenlenmiştir ve sırayla karşılanmalıdır. Fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları karşılandıktan
sonra birey ait olma ve sevilme ihtiyacını karşılamaya çalışabilir. Maslow'a göre, eğer ilk iki
ihtiyacı karşılanmazsa, kişi başka birini tam olarak sevemez (Baumeister ve Leary, 1995:
497-529).
Grup bağlılığı, grup üyelerini birbirine yaklaştıran güçtür. Grup bağlılığının genellikle
duygusal ve görev odaklı olmak üzere iki boyutu olduğu ileri sürülmektedir. Grup
bağlılığının duygusal yönleri, sosyal bağlantının sonucudur. Grup üyeleri birbirlerine
sinirlendiğinde veya kızdığında, aralarındaki sosyal bağlar daha zayıf olma eğilimindedir.
Grup katılımı, üye etkileşimi ile ilgili dahil etme ve dışlama algısı ile ilgilidir. Gruplarda
bireyler, kendilerini birbirlerinden farklı olarak algıladıklarında, kendilerini benzer algılayan
bireylerden daha zayıf bir katılım yaşadıkları ileri sürülmektedir (Kirchmeyer, 1995: 67-83).
Grup çatışması, grup bağlılığı gibi, genellikle kavramsal olarak duygusal (hayal kırıklığı,
sürtüşme, gerilim ve hoşlanmama) ve görev odaklı (farklı bakış açıları ve fikirler) çatışmalara
bölünür (Jehn, 1994: 223-238). Ancak, grup üyelerinin güçlü duyguları olduğunda, üyeler
arasındaki iş birliği gelişir. Grup güveni, öngörülebilirlik (bütünlük ve güvenilirlik dahil) ve
yardımseverlik (iyi niyet ve özen dahil) zemininde ortak gelecek beklentisi olarak
tanımlanabilir. Güvenin bu özellikleri, sosyal sistemde karşılıklı mübadelelerin
gerçekleşmesini kolaylaştırmak için gereklidir (Lauring ve Selmer, 2010: 267-284).

Çok kültürlülükte Yanlılık Davranışları
Kültürel yanlılığın iki bileşeni önyargı ve ayrımcılıktır. Önyargı, kültürel grup kimliğine ve
ayrımcılığa dayalı olarak bir kişiye karşı olumsuz tutumları ifade etmektedir. Ayrımcılık da
aynı nedenle, gözlemlenebilir olumsuz davranışları işaret etmektedir. Ayrımcılık, kişisel veya
kurumsal olabilir.
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Kolektif toplum kimliğinde; azınlık grupların toplum kültürüne entegrasyonunda (uyum)
birtakım göstergeler bulunmaktadır. Ayrımcılığa (cinsiyet, ırk, renk, etnik köken, dil, din,
değerler vb.) karşı çok kültürlü uyum boyutları (Cox, 1991:34-50):
•
Kültürlenme biçimi (İki grubun birbirine uyum sağladığı modlar ve kültürel
farklılıkları çözmek).
•
Yapısal asimilasyon derecesi (kuruluş üyelerinin kültürel profilleri dahil olmak üzere
işe alma, işe yerleştirme ve iş durumu profilleri).
•
Ev sahibi toplumun baskın grubuyla özdeşleşme ve gruplar arası evlilik derecesi.
•
Azınlık kültürü üyelerinin, gayri resmi olarak dahil edilmesi (gayri resmi ağlar ve
faaliyetler).
•
Önyargı derecesi (Önyargı ve ayrımcılık).
•
Ayrımcılık derecesi (Örgüte ait olma, bağlılık ve bağlılık duyguları).
•
Özellikle güç dengesi konusunda gruplar arası çatışmanın derecesi, kültürler arası
sürtüşme, gerilim ve güç mücadeleleridir.
Grubun temsilcisi olarak hareket etmek, bir bütün olarak grubun durumunu iyileştirmeye
yöneliktir. Bu tanımla tutarlı olarak, sosyal kimlik teorisinin temel bir ilkesi, kolektif
eylemin, başka bir grupla sosyal karşılaştırma olumsuz olduğunda, kişinin kendi değerini
onaylamanın bir yolu olduğudur (Tajfel ve Turner, 1979: 33-47). Grupla özdeşleşmenin gücü,
gelecekteki toplu eyleme katılmaktır. Kolektif kimlik kurgulamada, kolektifin öngörüsü
olduğu düşünülen; kolektif yarar, toplumsal onay ve bireysel ödüller için kaygılar gibi
eylemler, çeşitli güdülerle karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, kolektif gelecek beklentisi, grupla
özdeşleşme ve toplu eyleme katılma motivasyonlarının güçlü etkilere sahip olduğunu
göstermiştir (Deaux vd., 2006:123-146). Kolektif eylem eğilimi, grupla özdeşleşmede herkes
için bir eğilim olsa da grubun özellikleri de bireyler üzerinde bir etki yaratır. Özellikle, bir
grubun göreli statüsü, üyelerinin eylemlerini şekillendirebilir. Sosyal kimlik kuramına göre,
bazı gruplara kıyasla kendilerini göreceli olarak dezavantajlı gören grupların, diğer grubun
değişimini hızlandırmak için topluca hareket etmesinin daha olası olduğu görülmektedir
(Tajfel, 1978: 27-60).
Verkuyten (2005), sosyal kimlik teorisini araştırmak için ideoloji ve grup kimliği arasındaki
ilişkileri bir çerçeve olarak kullanmıştır. Verkuyten, etnik azınlığa hoşgörü ve çok
kültürlülüğe yönelik tutumları araştırmıştır. Bu çalışmada; ana akım Hollandalılar ile Türk
azınlık göçmenlerin çok çeşitliliğe yaklaşımlarının farklı olduğu tespit edilmiştir. Başat kültür
(Hollanda), kültürel farklılıklara ve çok kültürlü toplum hayatına olumsuz yaklaşırken
göçmen Türklerde, diğer kültüre saygı ve çok çeşitliliğe karşı olumlu tutumlar görülmüştür.
Hollandalıların olumsuz tutumlarının sebebi ait oldukları kültüre, diğer göçmenlerin tehdit
oluşturduğuna inanmalarıdır (Verkuyten, 2005: 121-138). Benzer çalışma ABD’de başat
topluluk beyazlar ve diğerleri (Hispanik ve Afro-Amerikalılar) üzerinde yapıldığında da
benzer sonuçlar bulunmuştur. Bu ayrımcı tutum ve davranışlar, azınlık gruplarda (göçmen,
ırk, renk, din, dil vb.) grup bütünleşmesine yol açmaktadır. Ancak başat toplumla kaynaşan
veya asimile olan azınlık gruplar, ana akım toplum tarafından tehdit olarak görülmemektedir
(Frederickson, 1999: 23-34). Toplumların ve azınlıkların uyumlu bir birlikteliği açısından
kültürel zekâ, farklılıkların farkındalığı ve çok kültürlü toplum kültürüne karşı olumlu tutum
ve davranışların, sosyal barış için gerekli şart olduğu yine bu çalışmalarda altı çizilmiştir
(Frederickson, 1999: 23-34; Verkuyten, 2005: 121-138).
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SONUÇ
İnsanların kişiliği üzerinde, genetik faktörlerin yanı sıra içinde bulunulan kültürün
öğretilerinin önemli etkilere sahip olduğu anlaşılmaktadır. İnsanların ait oldukları aile, iş
çevresi ve gruplar, bağlı oldukları başat toplum kültürünün izlerini taşımaktadır. Bu normlar
ve roller, eğitim/öğretim ile öğrenilmektedir. Kolektif aklın programlanmış ve öğrenilmiş hali
olan kültürün; din, inanç, dil, değerler gibi tüm standartlaşmış normları bireylere rol kalıpları
ile aktarılmaktadır (Hofstede, 1993). Kültürlerin etkisiyle oluşan sosyal kimlikler, alt kültür
formalarını etkilemektedir. Bireylerin sosyal kimlikleri ait oldukları toplumsal kimlik ile
bütünleşmekte ve bazen gruplar içerisinde kimlik erimesi görülmektedir. Kendi grubu ile
bütünleşen/birleşen bireyin diğerlerine (öteki: kişi, grup, toplum) bakış açısı bu normlar ile
şekillenmektedir (Tajfel, 1978; İslam, 2014). Çok kültürlülüğe bakış açısı da doğuştan gelen
genetik özelliklerin izlerini taşıdığı gibi ait olunan kültür normları içerisinde kazanılabilecek
bir yeti olduğu anlaşılmaktadır. Başkalarına karşı hoşgörü ve farklılıkların farkındalığı olarak
adlandırılan kültürel zekâ olgusu, yine toplumsal kültür ve alt katmanlarında (aile, grup, örgüt
vb.) edinilebilecek bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır.
Çok kültürlü yapıların, çağımızda gittikçe yaygınlaştığı görülmektedir. Savaşlar, göçler,
küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin katkısıyla diğerlerinin farkına varan insanlar, daha
iyi bir yaşam sürmek veya gezi, iş gibi gerekçelerle hareketlenerek, diğer kültürlerle birlikte
yaşamayı tercih etmektedirler. Kendi kültüründe, diğer kültürlere saygı ve hoşgörüyü öğrenen
birey/gruplar, çok kültürlülüğe olumlu yaklaşırken, kültür genlerinde kendisinin dışındakileri
ötekileştiren birey/grupların yaklaşımları olumsuz olacaktır. Gelecekte çok kültürlü toplum
yapılarının artacağı düşünüldüğünde eğitimle edinilebilecek; hoşgörü, kültürel zekâ ve
farklılıkların farkındalığı gibi kavramların, kültür normları ve rolleri içerisinde bireylere
kazandırılması gerekmektedir.
Kendilerini ait oldukları grup ile özdeşleştiren üyeler, ötekine karşı katı ve olumsuz tutum
sergileyebilir (Verkuyten, 2007: 284-285). Bu noktada kişi ve grupların kendilerini güvende
hissetme ve başkaları tarafından kabul edilme duygusu, gruplara arası ilişkileri
yönlendirecektir. Dünyada savaşlar, sosyo-ekonomik ve politik sorunlar nedeniyle görülen
yoğun göç hareketleri, göç veren toplumları etkilediği gibi göç alan toplumları da
etkilemektedir. Çok kültürlü yapılar içerisinde, diğerlerine karşı hoşgörüsüzlüğün sosyoekonomik nedenleri iyi irdelenmelidir. Diğer kültürlere karşı hoşgörüsüzlüğün kültürel
nedenleri olabileceği gibi sosyo-ekonomik gerekçeleri de olabilir. İnsanların işlerini
kaybetme (göçmenlerin ucuz işgücü olarak çalıştırılmaları), toplum huzuru ve sükûnetin
bozulması, suçların artması gibi gerekçeler bütüncül yaklaşımla ele alınmalıdır. Kendilerini
güvende hisseden, başkaları tarafından kabul edildiğini gören birey ve gruplar diğer
kişi/gruplara karşı daha pozitif (olumlu) tutum ve davranış sergileyecektir. İlke olarak çok
kültürlülük, kültürlerin çoğulculuğuna ve grup kimliklerine saygıyı vurgulamaktadır.
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BAHAİLİK’TE DİNİ ÇOĞULCULUĞUN İMKÂNI
Rıfat ATAY
Akdeniz Ü. İlahiyat Fak. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Felsefesi ABD
ORCID No: 0000-0001-8715-3023
Meryem Cemile ÇİÇEK
MEB
ORCID No: 0000-0003-3447-6982
Özet
Bahailik, 19. yüzyılın sonlarında İran'da ortaya çıkmış dini bir oluşumdur. Yeni denilebilecek
kadar yakın bir tarihte ortaya çıkan bu dini hareketin, eklektik pek çok inanç ve ibadeti
olduğu gibi kendine özgü öğreti ve inançları da vardır. Sıklıkla dinlerin aynı kaynaktan
geldiğini, bu nedenle aynı amaca hizmet etmesi gerektiğini vurgulayan Bahailere göre, çağın
ihtiyaçları doğrultusunda gönderilen son peygamber Muhammed Bahaullah'tır. Bahaullah'a
göre ise bu çağın en temel ihtiyacı birlik olmaktır. Bahailik kendisini, birlik, barış, adalet ve
evrensellik kavramları etrafında şekillenen bir hoşgörü dini gibi sunmaktadır. Bu vurgu ise,
Bahailik’in dini çoğulculuğa yatkınlığı, teşviki ve benimsemiş olma beklentisine neden
olmaktadır. Çünkü dini çoğulculuk, bütün dinleri Mutlak Gerçek’e giden eşit derecede doğru
yollar olarak görerek, dinler arasında daha barışçıl ve hoşgörülü bir ilişkiyi ön görmektedir.
Yüzeysel bir okuma ile Bahailerin dini çoğulculuğa kapı aralayan söylemleri, kutsal kitapları
ve temel eserleriyle birlikte değerlendirildiğinde çelişkiye neden olmaktadır. Zira Bahai
metinlerinde kurtuluş için gerçeğe ulaşma, iman ve tebliğin gerekliliğine vurgu
yapılmaktadır. Ayrıca Bahai metinlerinde dinler arası bir hiyerarşi kabul edildiği ve zımnen
diğer dinlerin ötekileştirildiği görülmektedir; ki bu durum, çoğulculuğun temel kabulü olan
dinlere eşit mesafe ilkesine aykırıdır. Son olarak dini çoğulculuk adına ileri sürülebilecek en
güçlü argüman olan birlik kavramının Bahailik’te kazandığı anlam, onu neredeyse
dışlayıcılığın sınırına getirmektedir. Zira çoğulculuktaki birlik herkesin kendi kalarak,
farklılıkları zenginlik addettiği ve dine hizmet eden, çeşitlilikteki birliktir. Oysa Bahailik’teki
birlik, dinin hizmet ettiği, farklılıklara imkân tanımayan, hatta bu uğurda dinlerin yok
olmasının dahi göze alındığı bir amaçtır.
Alanyazın taraması sonucu elde edilen verilerin dokümanter analizine dayanan nitel bir
araştırma olan tebliğde, Bahailik’te dini çoğulculuğun imkânı ve boyutları tartışılmaktadır.
Felsefi bakış açısıyla gerçekleştirilen çalışmada, Bahailik’in, çoğulculuk vurgusu altında yer
yer dışlayıcı temayüllere sahip olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dini Çoğulculuk, Bahailik, Birlik, Evrensellik, Dini Kapsayıcılık, Dini
Dışlayıcılık
THE POSSIBILITY OF RELIGIOUS PLURALISM IN BAHAISM
Abstract
Bahaism is a religious formation that emerged in Iran at the end of the 19th century. This
religious movement, which emerged in a relatively recent history, has many eclectic beliefs
and practices, as well as its own unique teachings and beliefs. According to Bahais, who
often emphasize that religions come from the same source and therefore must serve the same
purpose, the last prophet sent in line with the needs of the age is Muhammad Bahaullah.
According to Bahaullah, the most basic need of this age is unity.
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Bahaism presents itself as a religion of tolerance, shaped around the concepts of unity, peace,
justice, and universality. This emphasis leads to the expectation of Bahais’ propensity,
encouragement, and adoption of religious pluralism. Because religious pluralism presupposes
a more peaceful and tolerant relationship between religions, seeing all religions as equally
correct paths to the Absolute Truth.
With a superficial reading, the discourses of Bahais that open the door to religious pluralism
cause contradictions when evaluated together with their holy books and basic works. Because
the Bahai texts emphasize the necessity of reaching the truth, faith and teaching for salvation.
In addition, it is seen that an inter-religious hierarchy is accepted in Bahai texts and other
religions are implicitly marginalized. This situation is against the principle of equal distance
to religions, which is the basic acceptance of pluralism. Finally, the meaning of unity, which
is the strongest argument that can be made in the name of religious pluralism, in Baha'ism
brings it almost to the limit of exclusion. Because the unity in religious pluralism is unity in
diversity that serves the religion and where everyone considers differences as richness by
remaining their own. However, unity in Bahaism is a goal that religion serves, that does not
allow differences, and that even the extinction of religions is considered for this cause.
In the paper, which is a qualitative research based on the documentary analysis of the data
obtained as a result of the literature review, the possibility and dimensions of religious
pluralism in Bahaism are discussed. In the study, which was carried out from a philosophical
point of view, it was concluded that Bahaism has an exclusionary tendency from time to time
under the emphasis of pluralism.
Keywords: Religious Pluralism, Bahaism, Unity, Universality, Religious Inclusivism,
Religious Exclusivism

1. Dini Çoğulculuk Üzerine
İnsanın yeryüzünde bulunduğu andan itibaren başlayan anlam arayışına, bulduğu cevaplardan
biri de din olagelmiştir. Bu anlamda dinlerin; insanın varlığına, iyi ile kötüye, dünyaya ve
ötesine uzanan söylemleri, ona inanan insanları tatmin etmiştir. Ancak şu bir gerçektir ki;
dinler belli noktalarda uzlaşıyor olsalar bile, birbirlerinden farklı hakikat iddialarına sahip ve
farklı kurtuluş reçeteleri sunan öğretilerdir.1 Buna göre, sunulan ilk ve en eski öğreti, ilahi
kurtuluşun ve tek hakikatin o din olduğu iddiasında bulunulan “dini dışlayıcılıktır”. Bu
anlayışa göre; inanılan dinin dışında kalan her din, ötekidir ve ne kadar samimi olursa
olsunlar, Tanrı katında bir kıymeti olmayacaktır. Bu paradigmanın taban tabana zıt
konumunda olan bir diğer öğreti ise; dinlerin aynı hakikatin farklı farklı temsilcileri
olduğudur. Bu anlamda İslam literatüründe Mevlana’nın fil misali2 ve İbn Arabi’nin güneş,
yıldızlar benzetmesi çoğulculuğun anlamlı ve açıklayıcı örneklerindendir. Bu konuyla ilgili
arabulucu olarak nitelendirebileceğimiz son öğreti ise; dini kapsayıcılıktır. Kapsayıcılık;
“hakikatin merkezi ve kurtuluşun vesilesi olarak tek bir dinin varlığını kabul etmekle birlikte,
başka dinlere mensup insanların belli şartlar içinde, kendi dinlerinin içinde kalarak kurtuluşa
kavuşmasının mümkün olabileceği ihtimaline atıfta bulunur.”3 Bu bakımdan hem
çoğulculuktan hem de dışlayıcılıktan izler taşıdığını söylemek yerinde olacaktır.

1

Rıfat Atay, (e.d) Din Felsefesi (İstanbul: Lisans Yayıncılık, 2019), 28.
Karanlık bir ortamda bir fili nasıl tanımlarsınız? “Fili tarif et!” dendiğinde, herkes bu devasa hayvanın bir
uzvunu geçirecektir eline. Birisi kulağını, diğeri hortumunu, bir başkası ayağını yakalar ve bir şeye benzetir fili.
Oysa fil bunların hiçbiri değildir; hepsidir belki ama tek başına hiçbir parçası fili bütünüyle temsil etmez.
3
Çakmak, Din Felsefesi, 30.
2
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Dinlerin doğasının dışlayıcılık olduğuna dair ileri sürülen görüşlerin aksine, çoğulcu ve
nispeten kapsayıcı düşünce; yüzyıllarca süren din ve mezhep savaşlarını göz önüne
aldığımızda, hoşgörü çerçevesinde birlikte yaşam alanı sunar.
Her ne kadar dini çoğulculuğu, insanın din üzerine düşünmesine kadar götürebilecek olsak
bile, bir sistem içinde varoluşu 17. ve 18. yy. Avrupa’da Aydınlanma ile birlikte olacaktır.4
Dünyanın küreselleşmesiyle birlikte, ülkeler arası sınırların neredeyse kalkması, insanların
farklı din ve kültürler ile etkileşiminin artmasına sebep olmuştur. Akabinde çoğulculuğun
hareket noktasını oluşturan bu etmenler Bahailiğin de sıklıkla vurguladığı birlik anlayışının,
hareket noktasıyla ortaktır. Biz bu çalışmada ortak saiklerle hareket eden, bir din ve öğretinin
bir arada bulunmasının imkânını inceleyeceğiz.

2. Bahailikte Dini Kurtuluş
Muhakkak ki her dinin kendine özgü nitelikleri olduğu gibi, bir kurtuluş biçimi de vardır.
Bahailere göre; cennet ve cehennem kavramları birer sembolden ibaret olup, hakiki bir
varlığa tekabül etmemektedir. Kur’an ve diğer kutsal kitaplarda geçen bu kavramların, genel
kabulünü bir yanılgı olarak nitelendiren Bahailer, kurtuluş için “ruhi yetkinlik” kavramını
kullanırlar. Biri ruhani, diğeri de hayvani olmak üzere insanın iki türlü tabiatı olduğunu
vurgulayan Bahailere göre insan; ölümü ile yok olmayacak, ruhu ile birlikte başka bir aleme
geçecektir. Bahaullah bu durumu şu sözlerle ifade etmiştir; “Bedenin ölmesiyle beraber ruhun
da öldüğüne hükmetmek, kafesin kırılmasıyla içindeki kuşun da öldüğüne hükmetmeye
benzer. Kafesin kırılması kuşun umurunda mı? Beden kafes, ruh ise onun içindeki kuş
gibidir… Kafes kırılacak olursa, kuş mevcut ve kararlıdır; hatta bu takdirde onun duyguları
artar, anlayışı çoğalır, daha ziyade ferahlanır.”5 Bahailer, bu inançlarının reenkarnasyon
olmadığını altını çizerek6, ruhun beden ile bağını kopardıktan sonra, sonsuza dek sürecek bir
yolculukta ilerleyeceğini ifade ederler.
Cennet ve cehennemin varlığının, fiziksel mekânlar olmayıp ruhun mükemmelliğe doğru,
sonsuz yolculuğu olduğunu belirten7 Bahailer, insanın bu dünyada yaptığı iyiliklerin
ödüllendirileceğine, kötülüklerin ise cezalandırılacağına inanırlar. Ancak onlara göre;
ölümden sonraki ödüllendirme ve ceza, ruhun yapısına uygun olacak şekilde yani; ruhani
ödül ve ruhani ceza şeklindedir. Bu anlamda ödül: Tanrı’ya yakınlık ve O’nun sevgisine
kavuşmak ceza ise: Tanrı’dan uzaklık nedeniyle yaşanacak, şiddetli bir pişmanlık hali
şeklinde ifade edilmiştir.8
3. Bahailikte Tebliğ Faaliyetleri
Dünyanın her yerinde birçok sorunla muhatap olan insanlığın refahına, ortak bir vizyonla
katkıda bulunmak; dil, din, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm toplumlarla beraber
medeniyeti tekrar ayağa kaldırmak amacıyla faaliyetlerde bulunmak şeklinde ifade ettikleri
tebliğ anlayışı, Bahailere göre herkese verilmiştir. Bunda Bahailikte din adamlığı sınıfı
olmamasının da rolü vardır.9

4

Tülay Demir, “Dini Çoğulculuk”, Liberal Düşünce 71 (2013): 42.
http://bahaieserleri.com/images/kitaplar/Bazi%20Sorulara%20Cevaplar.pdf (17 Nisan 2020). 67
6
http://bahaieserleri.com/images/kitaplar/Bazi%20Sorulara%20Cevaplar.pdf (17 Nisan 2020). 82
7
http://bahaieserleri.com/images/kitaplar/Bazi%20Sorulara%20Cevaplar.pdf (17 Nisan 2020). 67
8
https://bahaitr.org/temel-prensipler/ (17 Nisan 2020).
9
Yasin İpek, “Yeni Bir Dini Hareket Olan Bahailikte Tebliğ Anlayışı ve Türkiye’de Bahailer”, Uluslararası
Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (2018): 1330.
5
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Bu konuda Bahaullah Dal suresinde şöyle söylemiştir: “Tanrı kendi emrinin yayılmasını her
bir kimseye gücü yettiği nispette farz kılmıştır. Her kimse bu emirde bir kimseyi diriltecek
olur ise, bütün insanları diriltmiş gibi olur. Tanrı böyle güzel bir iş yapan kimseyi kıyamet
gününde birlik cennetine kendi koruyucu ve aziz nefsinin süsü ile süslenmiş olarak
gönderecek ve diriltecektir.” Başka bir yerde de Bahaullah şu ifadeleri kullanmıştır; “Ey Ehli
Baha! Tanrı’nın Emrini yayınız, çünkü Tanrı kendi emrini yaymayı herkese bir ödev kılmış
olup bundan daha makbul bir amel yoktur. Bu amelin makbul olması. Emri yayanın
müheymin, aziz ve muktedir olan Tanrıya tam bir iman ile iman etmiş olmasına bağlıdır.”10
Dinin yayılması hususunda insanları tatlı dil ile çağırmanın önemi Bahaullah’ın başka bir
sözünde de, şöyle belirtilmiştir; “Bahailer sürünün arkasından giderek elindeki sopa ile
koyunları sürükleyen bir çoban değil, sürünün önünde yürüyüp kavalının tatlı sesiyle
koyunları kendisine çeken bir çoban gibi olmalıdır.”11 Görüldüğü üzere Bahailikte her ne
kadar diğer dinlerin de Tanrıdan geldiği ve ona hizmet ettiği söylenilse de tebliğ çalışmaları
vardır ve bu tebliğ çalışmaları -mesajın en doğru ve günceli anlayışından olsa gerek- sadece
inanmayanlara değil, her dinin inanan müntesiplerine de yapılmaktadır.
Bu düşüncemizi destekleyen başka bir örnek de Bahaullah’ın Sesi kitabındadır. Bahaullah,
tebliğin önemine dair açıklamasının akabinde şu sözlere yer vermiştir: “Bir kimse ile sakın
münakaşaya girmeyiniz, onu tatlılıkla yola getirme ye çalışınız. Sözünüzü dinleyip kabul
ederse ne ala, aksi takdirde onu kendi haline bırakıp yüzünüzü Tanrının mukaddes katına
ışıldar kutluluk makamına çeviriniz.”12 Burada her ne kadar kime tebliğ yapıldığı açıkça ifade
edilmiş olmasa da kastedilen gerçeklik Bahailiktir. Dikkat çeken husus ise; Bahailerin yoluna
girmeyenlerle Bahai olanların ayrımının yapılarak, Bahailerin yüzünün Tanrı’ya dönük
olduğu ifadesinin kullanılmış olmasıdır.

4. Bahailikte Diğer Dinlere Genel Bir Bakış
Bahailik, bütün insanların ruhani birliğini vurgulayan tek tanrılı bir dindir. Bahai kutsal
kitaplarında Bab ve Bahaullah’ın yanı sıra; Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Muhammed, Hz. İsa,
Krişna, Zerdüşt, Buda gibi diğer dinlerin Tanrı ve peygamberlerine de değinildiği görülür.
Bahailiğin merkezinde insanlığın birliği ilkesi vardır. Buna göre hangi millet, ırk ya da
cinsiyetten olursa olsun her insan, bu birliğin bir parçasıdır. Bahaullah bu düşüncesini şu
sözleriyle ifade etmiştir; “Birlik çadırı kuruldu; birbirinize yabancı gözüyle bakmayınız.
Hepiniz bir ağacın meyveleri ve bir dalın yapraklarısınız. Bir elin parmakları ve bir vücudun
uzuvları gibi olun.”13 Başka bir yerde de insanlığın tamamını bir insanın bedenine, insanlar
arasındaki farklılığı da bedenin içinde çeşitli şekil ve boyuttaki milyonlarca hücreye
benzeterek birliği vurgulamıştır.14
Amaçlarını; tefekkür etmek, dua etmek, Tanrı’yı sevmek, insanlığa ve Tanrı’ya hizmet
şeklinde sıralayan Bahailere göre; dinler, aynı ilahi kaynaktan gelmiş ve aynı temel ruhani
öğretilere sahiptir. Bahaullah İkan kitabında şöyle söylemiştir: “Tanrı’nın tüm peygamberleri
aynı çadırda oturur, aynı gökte uçar, aynı tahtta oturur, aynı sözü söyler ve aynı dini
yayarlar.” Bahaullah farklı dinlerin, Tanrı’nın sözünün insanların farklı çağlardaki
ihtiyaçlarına göre biçim değiştirmiş şekli olduğunu söylemiştir.15

10

Bahaullah, Bahaullah’ın Sesi, çev., Mecdi İnan, (İstanbul: Dizer Konca Matbaası, 1987), 114.
http://bahaieserleri.com/images/kitaplar/Bahai%20Dininde%20Seri%20Hukumler.pdf (19 Nisan 2020).
12
Bahaullah, Bahaullah’ın Sesi, 114.
13
Bahaullah, Bahaullah’ın Sesi, 146.
14
https://bahaitr.org/temel-prensipler/ (17 Nisan 2020).
15
https://bahaitr.org/temel-prensipler/ (17 Nisan 2020).
11
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Bahailere göre; büyük dinlerin birbirini takip eden elçilerinden bu çağda gelen
Bahaullah’tır.16 Bahaullah dinlerin birliği, amacı ve kaynağına dair şu açıklamaları yapmıştır:
Ey Tanrı birliğine inananlar! Tanrı mazharlarına veya onların zuhurlarına öncülük veya eşlik
eden alametler arasında sakın seçim yapmayınız. Bu gerçeği görmek isteyenler için tevhidin
asıl manası işte budur. Emin olunuz ki Tanrı mazharlarının edip eyledikleri ve eyleyecekleri
ve hatta onlarla ilgili her şey Tanrı’dandır, Tanrı’nın meram ve iradesinin tecellisidir. Onların
şahısları, sözleri, memuriyetleri, davranışları arasında en ufak bir fark gözetenler, Tanrı’yı
inkâr, ayetlerini ret ve elçilerinin emrine ihanet etmiş olurlar.17
Tüm büyük dinlerin özlerinde bir ve aynı gerçeğe dayandığı iddia eden Bahailer, dinlerdeki
görünen farklılıkları şu şekilde izah ederler; “Her bir Tanrı mazharı uzman bir doktor olarak
kabul edilebilir. İnsanlığın bedeninin doğasını tamamen kavrayabilir ve dünyanın
hastalıklarını iyileştirecek tedavileri belirleyebilirler. Bu tedaviler, ortaya çıktıkları zamanın
ihtiyaçlarına en iyi karşılık verecek olanlardır.”18
Bahailer dinlerin ortak noktalarının, farklılıklarından çok daha fazla olduğunu, hatta
öğretilerinin çoğunun birbirinin aynısı olduğunu belirterek, bu durumu dinlerin çağın
ihtiyaçlarına ve koşullarına göre yenilenmesine bağlarlar. Onlara göre, dinler aynı amaca
hizmet etmektedir. Bütün bunlarla birlikte Bahailer, dinler ve mezhepler arasında çağlar boyu
yaşanan savaş ve çekişmelerin ise körü körüne taklit, önyargı ve şekil farklılıklarına
saplanılmasından kaynaklandığını ifade ederler.19 Bahailer, din adı altında insanlar arasında
yürütülen bu savaş, çatışma ve ayrılıkların, dinin gerçek doğası ve amacına aykırı olduğunu
ifade ederek, bu konu da Abdülbaha’nın şu öğüdünü öne sürerler; “Din eğer kin, düşmanlık
ve çekişme kaynağı olur, mücadele ve çatışma sebebi haline gelerek insanları birbirlerini
öldürmeye sevk ediyorsa, yokluğu tercih edilir.”20
Genel olarak Bahailikte bütün dinlerin aynı kaynaktan geldiği, zamanlarının ihtiyaçlarını en
iyi şekilde karşıladıkları, ancak çağın değişmesiyle yeni ihtiyaç ve problemlerin ortaya çıktığı
ve yeni bir kurtarıcıya ihtiyaç duyulduğuna inanılır. Bu çağda gelen kurtarıcı (peygamber)
ise; Bahaullah’tır. Dolayısıyla bu çağın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak olan din
Bahailiktir. Açıkça ifade edilmese de bu anlayışta diğer dinlerin nesh edildiği, başka bir ifade
ile hükümlerinin yetersiz kaldığı iması yapılır. Bu anlamda Bahailik, kendi farkını ortaya
koyarak, diğer dinlerle arasını ayırır ki, bu da çoğulculuğun temel bakış açısı olan “dinlere
eşit mesafe" ilkesine aykırıdır.

5. Bahai Düşüncesinde Birlik Anlayışı
Bahailere göre; bu çağın temel ihtiyacı birlik olmaktır. Dolayısıyla Bahailikte Bahaullah’ın
dünyadaki bütün insanları birleştirmek için geldiğine inanılır. Zira önyargı ve taassup
insanları birbirinden uzaklaştırmakta, dahası savaşlara neden olmaktadır. Bu anlayışın
devamı olarak, Bahailikte pek çok eserde, birliğe dair insanlara çağrıda bulunulduğu görülür:
Hepimiz hem Doğu hem Batı milletleri, bu yüce ideale ulaşmak ve dünyanın tüm halkları
arasında güçlü bağlarla birlik kurmak için, gece gündüz canı gönülden çabalamalıyız.
Böylece bütün kalpler tazelenmiş, tüm gözler açılmış, en harikulade güç bahşedilmiş,
insanlığın mutluluğu temin edilmiş olacaktır.21

16

https://bahaitr.org/temel-prensipler/ (17 Nisan 2020).
Bahaullah, Bahaullah’ın Sesi, 33.
18
https://bahaitr.org/temel-prensipler/ (19 Nisan 2020).
19
Abdülbaha, Paris Konuşmalarından Seçmeler, Bas saray Matbaası, İzmir 2019, s.111.
20
https://bahaitr.org/temel-prensipler/ (19 Nisan 2020).
21
Abdülbaha, Paris Konuşmalarından Seçmeler, 19.
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Bahailer, ruhani uygarlık şeklinde kavramlaştırılan bu amaca Bahaullah’ın getirdiği ilahi
öğretiler vasıtasıyla ulaşılacağına inanırlar. Bu anlayışa göre; temelde birlik, hoşgörü, adalet,
barış, refah olmak üzere, evrensel bir dil, kadın erkek eşitliği, eğitimin zorunluluğu, devlete
itaat gibi öğretilerini de içinde barındıran ortak bir din anlayışı, insanlığı düştüğü bu
karanlıktan kurtaracaktır.22 Abdülbaha 7 mum şeklinde sembolleştirilen birlik kavramının,
hedef ve amaçlarını şöyle açıklamıştır:
Birinci mum siyasi alanda birliktir ve bunun ilk ışıkları fark edilmeye başlamıştır. İkinci mum
dünya işlerindeki görüş birliğidir; pek yakında bunun gerçekleştiği görülecektir. Üçüncü mum,
özgürlükteki birliktir; o da kesinlikle sağlanacaktır. Dördüncü mum, din birliğidir ki bu, ana
temeldir ve Allah'ın gücüyle, tüm görkemiyle gözler önüne serilecektir. Beşinci mum,
milletlerin birliğidir, bu öyle bir birliktir ki, bu asırda kesinlikle kurulacak ve dünyanın tüm
insanlarının kendilerini tek bir ülkenin vatandaşları olarak görmelerini sağlayacaktır. Altıncı
mum, insan cinsinin birliğidir; dünyada yaşayan herkesi aynı ırkın insanları ve soyu haline
getirecektir. Yedinci mum dil birliğidir şöyle ki tüm insanların öğrenip konuşacakları evrensel
bir dilin seçimidir. Bunların her biri ve hepsi kesinlikle gerçekleşecektir.23
Her ne kadar Şevki Efendi aksini iddia etse de24 görüldüğü üzere, Bahailikte ki birlik anlayışı,
olağandan farklı ve çoğulculuktan apayrıdır. Zira burada insanların din birliğinden, ırk
birliğine kadar, tek bir ülke vatandaşı haline getirilme hedefi vardır ki; bu çoğulculuğun
hedeflediği çeşitlikteki birlik kavramıyla örtüşmemektedir.
Başka bir yerde de Bahailer, nihai amaçları olan birliğin nasıl sağlanacağıyla ilgili şu ifadeleri
kullanmışlardır: “Bahai dinine göre dostluğu ve birliği yaratmanın en mükemmel aracı da
gerçek dindir. Din, tüm kalpleri birleştirmeli, savaşların ve anlaşmazlıkların yeryüzünden
silinmesine sebep olmalı, ruhaniyet doğurmalı ve her yüreğe yaşam ve ışık vermelidir.”25
Burada iki nokta dikkat çekmektedir. Birincisi; dinin birliği sağlama da amaç değil araç oluşu,
oysa çoğulculukta birlik dine hizmet eder26 yani, birlik amaç değil araçtır ki zaten
çoğulculuğun hedeflediği birlik de bu değildir. Diğeri ise; birliğe Bahailiğin ulaştıracağı
anlayışı ve gerçek din vurgusudur. Oysa çoğulculukta gerçek din ayrımı olmadığı gibi, dinler
arası ayrım da yoktur. Bütün dinlere eşit mesafede bakılır. Bahailikte dinin, kendisine hizmet
ettiği birlik kavramı, öylesine önemlidir ki; bu uğurda diğer dinlerin silinmesi bile göze alınır.
Bahaullah, bu düşüncesini şu sözlerle ifade etmiştir. “Ey Ehli Baha! Yeryüzü milletlerini,
ıstıraba düşürüp çalkandıran din ve mezhep gürültü ve kavgalarının dinmesi ve hatta
eserlerinin büsbütün silinmesi için elden gelen himmet ve gayreti gösteriniz.”27 Burada es
geçilmeyecek kadar önemli bir husus da diğer din ve mezheplerin gürültü ve kavgalara sebep
olmakla nitelendirilmiş olmasıdır.

22

https://bahaitr.org/temel-prensipler/ (19 Nisan 2020).
Şevki Efendi, Bahaullah’ın Dünya Düzeni Hakkında Mektuplar (İstanbul: Bahai Eserleri Basın Dağıtım A.Ş,
2012), 39.
24
Şevki Efendi, Bahaullah’ın Dünya Düzeni Hakkında Mektuplar, 41-42.
25
https://bahaitr.org/temel-prensipler/ (19 Nisan 2020).
26
Bir dinin ana gayesi Tanrı’ya itaat ve onun sevgisini kazanmaktır. Bu amaç doğrultusunda; en sevdiğinden her
şeyden hatta kendi benliğinden bile vazgeçe, Tanrı ile bir olma düşüncesi vardır. Bu basamak Tanrı’ya iman ve
itaatin en üst noktasıdır. Mesele dinin sınırları olduğunda her şey Tanrı’ya hizmet etmeli, hiçbir şey onun önüne
geçmemelidir, zira din olgusunda tek ve en büyük gerçeklik Tanrı, en büyük gaye ise ona ulaşmaktır. Dinin,
zımnen Tanrı’nın hizmet ettiği bir amaç varsa, hizmet edilen amaç Tanrı’nın üzerinde gibi görünmektedir. Bu
bakış açısını genelde dinler, özelde İslam açısından inceleyecek olursak; tevhit İslam dininin en temel
kaidesidir, ama Tanrı’nın önünde Tanrı’nın hizmet ettiği bir amaç değildir.
27
Bahaullah, Bahaullah’ın Sesi, 146.
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Bahailer dünya düzeninde öngörülen bu değişimin kolay olmayacağının ve belki de nesiller
boyu süreceğinin farkındadırlar. Ancak, bu uğurda yaşanacak sıkıntı ve zorlukları göze
alarak, bu zorlukları dinlerinden aldıkları güç ile aşacaklarına inanırlar.

6. Bahailikte Gerçeğin Araştırılması ve İman Kavramı
Pek çok kez değindiğimiz üzere Bahailik; adalet, barış, evrensellik, eşitlik, hoşgörü, birlik
gibi kavramlar etrafında şekillendiği iddiasında olan bir dindir ya da din olma iddiasındadır.
Bahailikte, üzerinde önemle durulan öğretilerden biri de gerçeğin araştırılması ilkesidir.
İnsanların körü körüne bağlanmalarını ve sorgulamaksızın çeşitli gelenek, akım ve görüşleri
takip etmelerini, dünyadaki çatışmaların esas sebeplerinden bir tanesi olarak açıklayan
Bahailer, gerçeğin araştırılmasına büyük önem vermişlerdir. Bu anlayışa göre; insana verilen
göz, kulak, akıl gibi kapasiteler gerçeğin serbestçe araştırılması içindir. 28Abdülbaha’nın bu
konuyla ilgili şöyle bir açıklaması vardır; “Bahaullah’ın ilk öğretisi, herkesin yükümlülüğü
olan gerçeği araştırma görevidir. Gerçeği araştırmak ne demektir? Şu demektir: İnsan
kulaktan dolma her şeyi unutmalı ve gerçeği kendisi irdelemelidir; çünkü duyduğu sözlerin
gerçeğe uygun olup olmadığını bilemez. Doğruyu veya gerçeği nerede bulursa, diğer her şeyi
terk ederek, diğer her şeyden vazgeçerek, dört elle ona sarılmalıdır. Zira gerçekliğin dışında,
batıl inanış ve hayalden başka bir şey yoktur.”29
Bahailiğin, kendini tanımlarken kullandığı birlik, dünya barışı, evrensellik gibi kavramları ve
öğretilerini göz önüne aldığımızda, yüzeysel bir okuma ile bu ifadeleri ilk bakışta çoğulcu
olarak değerlendirebiliriz. Ancak Bahailerin kastettiği gerçeklik kendi anlayışlarıdır. Örneğin
burada da Bahailerin onların kastettiği gerçeğe ulaşamayanları zımnen samimi ve
alçakgönüllü olmamakla nitelendirmeleri, çoğulcu olmadıklarını hatta üstü kapalı bir
dışlayıcılığı benimsediklerini göz önüne serer. “Bahailer dini önyargıların terk edilmesini
şiddetle savunurken, bir yandan da günümüzde sıkça kabul gören gerçeğin kişiden kişiye
farklılık gösterdiği yönündeki fikirleri reddeder. Bahai görüşüne göre gerçek tektir. Tüm
insanlar gerçeği arayışlarında samimi ve alçakgönüllü olduklarında, günbegün bu gerçeğin
farklı yönlerini keşfederek, eninde sonunda ortak bir anlayışa ve birliğe ulaşacaklardır.”30
Başka bir yerde de benzer şekilde, diğer dinlerle Bahailiğin ayrımına gidilerek, Bahailik
Tanrı dini olarak vasfedilmiş ve şu ifadelere yer verilmiştir. “Diğer dinlerin mensuplarının
Tanrı dinine katılmakta isteksiz ve başarısız olmalarının baş sebeplerinden birisi taassup ve
mantıksız bir dini heyecandır.”31 Ayrıca burada Abdülbaha’nın “Eğer bir insan tek gerçek
dinin, kendi dini olduğuna inanıyorsa diğer dinlerdeki gerçeğe körleşiyor demektir.32
Sözlerini hatırlatarak en azından şimdilik görünen, bir çelişkinin varlığına dikkat çekmek
yerinde olacaktır.
Bahailer hakkında yer yer, üstü kapalı bir dışlayıcılığı benimsediklerini söylesek de daha açık
ifadelerin kullanıldığı yerlerde vardır. Örneğin burada, imanın gerekliliği ve kabul
etmeyenlerin cezalandırılacağı ifade edilerek alenen dışlayıcılığın benimsendiği
görünmektedir:
Allah'ın Yüce Kapısı Olan Zatı inkâr edenler için diye beyan etmişti Kayyumu'l-Esma'da
Bab, kendi adına, Tanrı'nın adaletli emriyle şiddetli bir azap hazırladık. Ve Allah, kudretlidir,
hikmetlidir. Ve demişti ki, Ey Dünya İnsanları! Allah'a yemin olsun! Sizler de geçmiş nesiller
gibi davranacaksınız.
28

https://bahaitr.org/temel-prensipler/ (20 Nisan 2020).
https://bahaitr.org/temel-prensipler/ (20 Nisan 2020).
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https://bahaitr.org/temel-prensipler/ (20 Nisan 2020).
31
Abdülbaha, İlahi Medeniyetin Sırrı (İstanbul: Bahai Eserleri Basın Dağıtım A.Ş, 2014), 46.
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Abdülbaha Abbas, Paris Konuşmalarından Seçmeler, 117.
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Öyleyse Allah'ın en korkunç ve en şiddetli intikamını kendi kendinize hatırlatın. Çünkü
Allah, gerçekten de her şeyin üstünde gücü olandır. Ve bir kez daha buyurmuştu: İzzetime
yemin olsun! Iman etmeyenlere, benden başka kimsenin bilmediği cezaları kudret ellerimle
tattıracağım ve sadık ve vefâkar olanların üzerlerine tahtımın kalbinin tam ortasında
beslediğim mis kokulu rüzgârlar estireceğim.33
İmanın gerekliliği ve inanmayanların cezalandırılacağı ifadesi çoğulculuk düşüncesini
temelden sarsan söylemlerdir. Bununla birlikte, objektiflik adına yer yer çoğulculuğa delil
olarak gösterilebilecek ifadelerin varlığını da hatırlatmak gerekir. Ve bütün bunları felsefi
bakış açısının kriterleriyle değerlendirmek yerinde olacaktır.

7. Bahailikte Dini Çoğulculuğun İmkânının Felsefi Açıdan Değerlendirilmesi
Çoğulculuğun varlığına dair pek çok delil sunulmakla birlikte, temelde din yerine dinlerin
vaka olarak bulunuşu acaba Tanrı, çoğulcu olabilir mi sorusunu gündeme getirmiştir. Biz de
bu çalışmada Bahailikte çoğulcu düşüncenin imkânını inceledik. Zira Bahailik, kendisini;
evrensellik, barış, birlik, dostluk, adalet kavramları etrafında şekillenen, âdeta bir hoşgörü
dini olarak nitelendirmiştir. Böylesi bir kucaklayıcı tavrın devamında bekleyeceğimiz doğal
sonuç, dini çoğulculuk olmalıdır. Ancak Bahai metinlerinde, Bahaileri çoğulcu olarak
değerlendirmemize engel olacak pek çok örnek vardır. Zira çoğulculukla başlayan
cümlelerini kapsayıcılık ile sonlandırmakta ve kapsayıcılık görüntüsü altında yer yer
dışlayıcılığı savunmaktadırlar. Tabi bu sonucun böylesi birlik, hoşgörü vurgusu yapan bir
dinden beklenen tablo olmadığının da altını çizmek gerekir.
Bahailerin, Bahaullah’ın sözüyle delillendirip, internet sitelerinde yer verdikleri şu ifadeler,
onları çoğulcu olarak değerlendiremememizin sebeplerine dair, pek çok bakış açısını
yansıtan, kapsamlı bir örnektir;
Dünya barışının temellerini atmakta başarılı olmak istiyorsak, bunu sürekli gelişen maddi
medeniyete eşlik edecek doğru bir din anlayışı olmadan başaramayız. Hz. Bahaullah’ın bu
konuyla ilgili mesajı çok açıktır: Din lambası karartılacak olursa… Adalet ve insaf, sükûnet
ve barış ışığı artık parlamayacak. Bütün dinlerin temellerinde birlik ve barış vardır. İnsanların
kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa başkalarına da öyle davranmaları gerektiği fikri
bütün dinlerde vardır. Fakat insanlar İlahi Elçileri yanlış anlamış ve bu yanlış anladıkları
şeylere kendi dar görüşleri çerçevesinde bencilce, sıkı sıkıya sarılmışlar ve bunun neticesinde
karmaşa ve ıstıraplara neden olmuşlardır.34
Genel olarak, paragrafın çoğulculuğa kapı aralayacak söylemlerle başlayıp, kapsayıcılık ve
nispeten dışlayıcılıkla sona erdiği görülmektedir. Daha detaylı bakıldığında ise; birkaç nokta
göze çarpmaktadır. İlk olarak dünya barışının gerçekleşmesi doğru bir din anlayışıyla
şartlandırılmıştır. Açıkça ifade edilmiş olmasa da kastedilen doğru din Bahailiktir. Zira
cümlenin devamında Bahailiğin sunduğu birlik anlayışının bütün dinlerde olduğu, ancak
insanlarca yanlış anlaşılıp saptırıldığı düşüncesi vardır ki; burada zımnen diğer dinler
bozulmuş35 kabul edilmektedir. Bu düşünce özellikle Abdülbaha’nın şu sözlerinde daha net
görülmektedir: “Bir insan gerçeği arayışında başarılı olacaksa, öncelikle gözünü geçmişin
tüm geleneksel hurafelerine kapatmak zorundadır. Yahudilerin geleneksel hurafeleri vardır ne
Budistler ve Zerdüştiler ne de Hıristiyanlar bunlardan azadedir! Tüm dinler, zamanla gelenek
ve dogmalarla kuşatıldı.”36
33
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Bahailikte genel olarak diğer dinlerin aynı kaynaktan geldiği söylenilse de zamanla
manalarının inananlarca yanlış yorumlanarak bozulduğu, mesajın en güncel halinin
Bahaullah’ın getirdiği öğretilerde olduğu, böylece aslında bütün dinlerin temel hedefi olan
birliğe daha kolay ve doğru olarak ulaşılacağı düşüncesi 37 vardır. Bu anlamda Bahailiğin pek
çok kere ve pek çok yerde kendini diğer dinlerden ayrı tuttuğu, gerçeklik, doğruluk gibi
sıfatlarla nitelediği, zımnen de diğer dinleri ötekileştirdiği görülür.
Ayrıca bütün bunlara ek olarak Bahailiğin kendini diğer dinlere nispetle, daha ılımlı ve
hoşgörülü lanse etmesi dikkat çekicidir. Bunda özellikle büyük dinler arasında yüzyıllarca
süren mezhep ve din savaşlarının payı olduğu söylenebilir.38 Ancak dikkatten kaçmaması
gereken bir husus vardır; Bahailik yeni kabul edebileceğimiz kadar yakın bir tarihte ortaya
çıkmıştır. İslam’ın ya da Hıristiyanlığın tarihi kadar eski bir geçmişe sahip değildir ve üstelik
sayı olarak da epey azdır. Dolayısıyla bu dinin diğerlerine nazaran, daha ılımlı olduğunu
söylemek için hayli erkendir.
Çoğulculuk anlayışında dinleri bir dairenin içindeki eşit boyutlara sahip nesnelere
benzetebiliriz. Bahailikte ise her ne kadar eşitlik iddiası olsa da dinler arasında bir hiyerarşi
vardır ve dinleri en üstte şimdilik, Bahailiğin olduğu bir merdivene benzetebiliriz. Görüldüğü
üzere en az benzetmelerin farklılığı kadar, onlar da birbirlerine uzaktır. Bu da Bahaileri,
çoğulcu kabul edemememizin en temel sebeplerindendir. Ancak onlar kendilerinin çoğulcu
olduğunu iddia ederken, Bahaullah’ın insanların birliğini temsil için verdiği ağaç örneğini
kullanırlar.39 Bu ve benzeri birlik anlayışına pek çok dinde rastlayabiliriz ki; bu onları
bahsettiğimiz nedenlerden dolayı çoğulcu yapmaz. Aksine, mesele sizi kabul etmeyen veya
yanlış kabul edenleri bile hâlâ bu ağacın dallarından kabul edip etmediğinizdir.
Bahailik ve çoğulculuğun ortak kavramı olan “birlik”, onları bir araya getirebilecek en güçlü
bağ iken, Bahailikte bu kavrama yüklenilen anlam, onları neredeyse taban tabana zıt bir
konuma getirir. Şöyle ki; Bahailikteki birlik, araç değil amaçtır; yani din, birliğe hizmet
etmektedir. Hatta birlik, bu uğurda dinlerin silinmesini bile göze aldıkları bir amaçtır. Oysa
çoğulculukta birlik, dine hizmet eden bir araçtır. Ve bu hizmet, farklılıkları kaldırarak değil
farklılıklara rağmen, ayrı ayrı, aynı amaca hizmettir. Çoğulculukta çeşitliliklere rağmen birlik
vurgusu, değim yerindeyse “ne olursan ol yine gel anlayışı varken” Bahailikte “bir olmalıyız
bu yüzden bize gel ve aynı olalım” anlayışı vardır. Daha açık bir ifade ile Bahailikte her ne
kadar aksi iddia edilse de farklılıkları kaldırarak birlik olma vardır. Bahailerin birlik anlayışı
homojenlikle eşdeğerdir. Bahaullah bu konuda “dünya vatandaşlığı” kavramını kullanır ve
şöyle açıklar: Dünya tek bir ülke ve insanlar onun vatandaşlarıdır.40 Oysa bu çok ütopik bir
hedeftir. Zira özgünlük, insanın doğasında vardır ve belki de birçok dinin varlığı bu
özgünlük, farklılık doğamızdan kaynaklanmaktadır. İşte bu sebeple farklılıklarımızı zenginlik
addedip, ortak iyide buluşarak iyilikte yarışan toplumlar olmamız, birlik olmamın anlamına
çok daha uygundur bize göre. Nitekim Maide suresi 48. ayette şöyle ifade edilmektedir: Allah
dileseydi, hepinizi aynı kanuna tabi bir tek ümmet yapardı; ama O, size verdiği ayrı
kanunlarla sizi denemek için, öyle yapmadı. Bunun için hayırlı işlerde birbirinizle yarış edin;
hepiniz Allah’a döneceksiniz, o zaman O, hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber
verecektir.

37

20 Mart 2020 tarihinde İnstagram üzerinden “Bahai Toplumu” isimli sayfa ile yapılmış özel görüşmedir.
Abdülbaha, Paris Konuşmalarından Seçmeler, 40.
39
20 Mart 2020 tarihinde İnstagram üzerinden “Bahai Toplumu” isimli sayfa ile yapılmış özel görüşmedir.
40
Abdülbaha, Paris Konuşmalarından Seçmeler, 86.
38
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Ayrıca Bahai dinine mensup kişiler ile yaptığım özel görüşmelerde ısrarla çoğulculuğa dair
net bir cevap vermediklerini, sorularıma kurtuluşa kimin ereceğini Tanrı’dan başka kimsenin
bilmeyeceği, hayatının büyük bir kısmını kötülükle geçirmiş bir Bahai’nin de kurtuluşa
eremeyebileceğini ve bir insanı peşinen kafir, sapmış olarak nitelemenin o insanın gerçeği
kabul etme ihtimalini ortadan kaldıracağı şeklinde genel bir cevap verdiklerini ifade etmek
isterim.
Kısacası, Bahailerin bu konuda açık bir söylemleri olmadığı gibi, Bahai metinlerinde iki
tarafa da çekilebilecek ifadeler var. Çalışmada ayrıntılı şekilde değindiğimiz sebepleri göz
önüne alarak, felsefi kriterlerle değerlendirdiğimizde bize göre onların kapsayıcı olarak
nitelendirilmesi çok daha doğru olacaktır. Zira Bahai metinlerinden çıkan genel mana şudur;
Eğer Bahailiğin hak bir din olarak varlığını ve öğretilerini dikkate alıp büyük dinlerden
birinde bulunursanız, kurtuluşa erebilme ihtimaliniz vardır.

8. Sonuç
Bahailik, 19. yüzyıl İran’da ortaya çıkmış hümanist ve barışçıl olarak kendini niteleyen dini
bir harekettir. Yeni kabul edebileceğimiz kadar yakın bir tarihte ortaya çıkan bu dini
hareketin, eklektik pek çok inanç ve ibadeti olduğu gibi, kendine özgü bazı özellikleri de
vardır. Dinlerin aynı kaynaktan geldiğini ve hakikatte aynı amaca hizmet ettiğini ileri süren
Bahailere göre; bu çağın ihtiyaçları doğrultusunda gönderilmiş olan son peygamber
Bahaullah’tır. Bahaullah’a göre ise, çağın temel ihtiyacı birlik olmaktır.
Çalışmanın genelinde özellikle de öğretileri başlığında ayrıntılı şekilde değinildiği üzere
Bahailiğin; kucaklayıcı, hoşgörülü ve evrensel pek çok düşüncesi bulunmaktadır. Ki zaten
kendisini de birlik, barış, adalet, evrensellik kavramları etrafında şekillenen, adeta bir
hoşgörü dini olarak lanse etmiştir. Bu vurgu Bahailiğin dini çoğulculuğu benimsemiş olma
beklentisine sebep olmaktadır. Yüzeysel bir okuma ile Bahailerin çoğulculuğa kapı aralayan
söylemleri, Bahai metinleri ile birlikte incelendiğinde çelişkiye neden olmaktadır. Zira bu
metinlerde gerçeğe ulaşma, iman ve tebliğin gerekliliğine dair açıklamalar görülür. Bütün
bunlara ek olarak Bahailikte dinler arası hiyerarşi kabul edildiği ve zımnen diğer dinlerin
ötekileştirildiği görülür ki, bu çoğulculuğun temel kabulü olan dinlere eşit mesafe ilkesine
aykırıdır. Son olarak, Bahailerin birlik anlayışının da olağandan farklı olduğunu söylemek
gerekir. Bahailerin kastettiği birlik homojenlik ve ayniliktir. Bütün insanları din birliğinden
ırk birliğine kadar tek ülke vatandaşı yapma hedefini içermektedir. Çoğulculuktaki birlik,
çeşitlilikteki birliktir. Dini çoğulculukta kastedilen ise; bütün yollar aynıdır gelin bize tabi
olun ya da bütün yollar aynıdır, o yüzden birlik olalım (aynı) değildir. Burada zaten amaç,
birlik olmak da değildir. Birlikte aynı amaca hizmet edebilmektir. Bu söylem sizi alıp başka
bir kategoriye götürür. Aksine çoğulculukta, bütün yollar O’na gider o halde herkes kendi
kalarak, farklılıklarına rağmen samimiyetle hizmet etmelidir anlayışı vardır. Gelinen bu nokta
itibariye Bahailerin çoğulcu olmadığını ifade etmek gerekir.
Çalışmamızda gerekçelerini ayrıntılı şekilde sunduğumuz üzere; felsefi kriterlerle
değerlendirdiğimiz Bahailiğin, bize göre kapsayıcı olarak nitelendirilmesi daha doğru
olacaktır. Zira “en güncel olan bizimkisidir bize tabi olursanız başarılı olma ihtimaliniz daha
yüksek olacaktır anlayışı” Bahailerin diğer dinlere ve kurtuluşa dair bakış açılarının özeti
olma niteliğindedir.
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Özet
Kur’ân, muhatap aldığı insanı birçok boyutuyla ele almıştır. İnsanın, Allah’ın koyduğu ilke
ve prensiplere uyması halinde en yüksek derecelere ulaşma imkânı olduğu gibi söz konusu
standartlardan sapması durumunda ise en aşağılık duruma düşme tehlikesi de bulunmaktadır.
İnsan, bir bakıma ucu açık iki alanda hareket etme özgürlüğü ve yeteneğine sahiptir. Bu
özgürlük, evrenin mutlak sahibi Allah tarafından insana verilmiştir. İnsana özgürlüğü veren
Allah, kibirlenmek gibi davranışları çirkin görürken, kibrin zıddı olan tevazuyu övmüştür.
Çünkü kibir, bir yönüyle Allah’a başkaldırma, onun emir ve yasaklarını kendisine
yakıştırmama durumudur. Bazı psikiyatristlere göre kibir, kimilerinde ruhsal bir hastalık
belirtisidir. Kibir hastalığına müptela olan kimse, peygamberlerin getirdiklerine iltifat etmez,
kendini en üstün ve en sorumsuz birey olarak görür. Kimseye iltifat etmez, herkesi hakir
görür, her konuda kendini merkeze alır. Hatta zamanla Firavun gibi rab olduğu iddiasında
bulunur. Kibirli kimse, Allah katında ve fıtratı temiz insanların nezdinde küçüldüğünün
farkına varmaz. Kibir hakkında yaptığımız bu çalışmada Zemahşerî’nin, Keşşâf adlı
tefsirindeki yorum ve analizler esas alınmış olmasına rağmen, konuya dair başka tefsirlere de
baş vurulmuştur. İkinci kaynak olması dolaysıyla kibir konusuna açıklayan Hz. Peygamberin
hadislerine de yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zemahşerî, Keşşâf, Tefsir, Kibir Hastalığı
AN ANALYTICAL OVERVIEW OF ZAMAKHSHARI 'S COMMENTS ON
ARROGANCE IN KASHSHAF
Abstract
The Qur'an has dealt with the human being with many dimensions. If a person obeys the
principles and principles set by Allah, he has the opportunity to reach the highest degrees,
and if he deviates from the said standards, there is also the danger of falling into the lowest
position. In a way, man has the freedom and ability to act in two open-ended fields. This
freedom has been given to him by Allah, the absolute owner of the universe. While God, who
gives freedom to man, sees acts such as arrogance as ugly, he praises modesty, which is the
opposite of arrogance. Because arrogance, in a way, is the state of rebelling against Allah and
not ascribing his orders and prohibitions to oneself. According to some psychiatrists,
arrogance is a symptom of mental illness in others. A person who is addicted to the disease of
arrogance does not compliment what the prophets brought, he sees himself as the most
superior and irresponsible individual. He does not compliment anyone, despises everyone,
and puts himself at the center of everything. He even claims to be a lord like Pharaoh over
time. An arrogant person does not realize that he is degraded in the sight of Allah and in the
eyes of people with pure nature. In this study we have done about arrogance, although the
interpretations and analyzes in Zamakhshari’s commentary named Kashshaf are based, other
interpretations on the subject have also been applied. Being the second source, the hadiths of
the Prophet Mohammad are also included.
Keywords: Zamakhsharî, Kashshaf, Tafseer (Commentary), Arrogance
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Giriş
Bilindiği üzere insan, sorumlu olması bağlamında iki boyuta sahip sosyal bir varlıktır. İnsanın
Allah’a inanıp ondan korkma; ilim, adalet, kanaat, iffet, hayâ, tefekkür, sabır, şükür sahibi
olma, fakirlik ve zenginlikte dengeli hareket etme gibi olumlu niteliklere sahip olabileceği
gibi; şirk koşma, cehalet, cimrilik, zulüm, sihir, falcılık, riya, şan şöhrete düşkünlük, adam
kayırma, rüşvet, zimmet, irtikâp, yüz kızartıcı vb. olumsuz niteliklere de sahip olabilir.
İnsanın sosyal anlamda olumsuz davranışlarından biri de kibirdir. Aslında patolojik bir vakıa
sayabileceğimiz kibir hastalığı, sahibini hem Allah’ın katında hem fıtratı kirlenmemiş
insanların nezdinde küçük düşüren bir davranıştır. Kibir sahipleri, içinde yaşadıkları
toplumun bir kesimi tarafından -muvakkat bir zamanda- meşruymuş gibi algılanabilir ama
haddi zatında gerçek, sanıldığı değildir. Örneğin bütün diğer insanlar gibi Allah’ı rab olarak
tanıyacaklarına dair söz veren Firavun, Kârûn, Hâmân ve sahte din adamı, dünya hayatında
kendilerine verilen farklı imkânlar ve kazanımlar sayesinde kibirlenmiş, Allah’a karşı
sorumluluktan kendilerini müstağni görmüşlerdir.1
Asıl konumuza geçmeden önce kibir kelimesinin sözlük ve terim anlamlarını vermemiz
uygun olacaktır.
1.Kibir Kelimesinin Sözlük ve Terim Anlamı
Kibir kelimesi, Arapça bir sözcük olup k-b-r fiil kökünden türetilmiştir. Bu sözcüğün anlamı
daha çok, kişinin kendini beğenmesi, başkalarını küçümsemesidir. Başka bir ifadeyle
birisinin, kendisini Allah’tan ve diğer insanlardan müstağni görmesidir.
Tekebbür ise büyüklenmedir. Tekebbürün en büyüğü ise Allah’a karşı çıkmaktır. Çünkü bu
olumsuz davranışta fıtrî hakikati kabul etmeme, Allah’a kulluk yapmayı kendine
yakıştırmama durumu vardır.2 Aslında kibirli insanda cehalet ve vicdan darlığı hakimdir.
Kibrin zıddı, tevazudur.3
Konumuzun daha iyi anlaşılması açısından kibir sözcüğüyle doğrudan ve yakından ilişkili
kavramları incelemeye çalışalım.
2.Literal Bağlamda Kibir Sözcüğü ile İlişkili Kavramlar
Asıl konumuza girmeden Arapçada “kibir” sözcüğüyle doğrudan veya dolaylı müteradif
kelimeleri vermek istiyoruz:
2.1.Bağy/ﺍ َ ْﻟ َﺒ ْﻐ ُﻲ
Be-ğâ fiilinden türemiş olan bu kelime gerek iyi gerekse kötü olsun bir şeyi istemek4,
bedendeki yaranın şişip irin bağlaması5, yeryüzünde fesat çıkarmak, büyüklenerek azgınlık
yapmak6, haddi aşıp düşmanlık beslemek7, asi olmak, zulüm ve haksızlık etmek8, meşru
yoldan sapmak ve adalet üzere olan otoriteye baş kaldırmak9 anlamlarına gelir.
1

İlgili ayetler için bkz. Muhammed Fuâd Abdülbâkî, el-Mu‘cemü’l-Müfehres li Elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm, elMatbaatü’l-İslâmiyye, İstanbul, 1982, s. 515-516, 543, 739.
2
Bkz. Râgıb İsfahânî, el-Müfredât, Dârü’l-Kalem, Dımaşk, 1412, s. 695.
3
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili, Eser Neşriyat ve Dağıtım, İstanbul, 1979, I/111,
VII/5010.
4
Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî, Tâcü’l-Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, Dârü’l-Hidâye, Kâhire, ts., XXXVII/179.
5
İbn Fâris, Mu‘cemü Mekâyisi’l-Lüga, Dârü’l-Ciyl, Beyrût, 1991, I/271-272; Ebü’l-Kâsım Mahmûd ezZemahşerî, Esâsü’l-Belâga, Beyrût, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1998), I/70.
6
Ebû Fadl Cemâluddîn Muhammed İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, Dârü Sâdır, Beyrût, 1300, XIV/79.
7
İbn Fâris, Mu‘cemü Mekâyisi’l-Lüga, I/271; Ebü’l-Bekâ Eyyûb b. Mûsâ el-Hüseynî el-Kırımî, el-Küllîyât
Mu‘cemün fî’l-Müstlahâti ve’l-Fürûk el-Arabiyye, Müessesetü’r-Risâle, Beyrût, ts., s. 251.
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Yukarıda geçen anlamlardan hareketle bağy, zulüm ve haksızlık; bâğî ise zalim ve despot
kimse demektir. Kibir ile ilişkili olan bağy kelimesinin Kur’ân’da geçen birçok farklı
formları mevcuttur.10

َ ﺍ َ ْﻟ َﺒ
2.2.Batara/ﻄ ُﺮ
Arapçada bir fiil olan b-t-r “şımarmak, şımarık olmak, gururlanmak, yalan söylemek,
kontrolsüz küstahça ve edepsizce davranmak”11 demektir. İf‘âl vezninde ise “başkasını
şımartmak” anlamına gelir. Nimeti kötüye kullanan, hakka riayet etmede sorumsuz
davranan12, zamanla öyle haddini aşar ki artık, Allah’ın kendisine verdiği nimete karşı şükür
nedir bilmez hale gelir.13 Bu kelime, Kur’ân’da “çalım satma”14, “refah ve konfordan ötürü
şımarma”15 formunda da kullanılmıştır.
2.3.Cebr/Tecebbür/ﺍَﻟﺘﱠ َﺠ ﱡﺒ ُﺮ/ﺍ َ ْﻟ َﺠﺒ ُْﺮ
Aslı c-b-r olan bu kelimenin başlıca anlamları zor, güç-kuvvet, büyüklenmek16, bir şeyi zapt
etmek, bir objeyi düzeltmek veya tamir etmektir. Ondan türemiş olan cebren kelimesi zorla,
zoraki, güç kullanmaktır.17 Tecebbere; bir mala sahip olma anlamına geldiği gibi18 karşı
konulmaz bir şekilde büyüklük taslamaktır. Tecebbür bir yönüyle mutat/rutin kibirlenmenin
ilerisindeki bir davranıştır.19 Fiilin başka bir türevi olan ecbere ise güç kuvvet kullanarak
zorlamak, gücünü göstermektir.20
Kur’ân bazen kişinin kendisini21 bazen bir topluluğu cabbâr olarak22 nitelendirmiştir.
2.4.Fahr/Fahûr/ ﻮﺭ
ُ ﺍ َ ْﻟ َﻔ ُﺨ/ﺍ َ ْﻟ َﻔ ْﺨ ُﺮ
Fahr kelimesi, sözlük anlamı bağlamında fazilet, büyüklük ve şeref gibi olumlu anlamlara
geldiği gibi kişinin yaptıklarıyla öğünmesi gibi olumsuz anlamlara da gelmektedir.
Nitekim insanlığın kendisiyle şereflendiği, şeref bulduğu, müminlerin kendisiyle iftihar ettiği
Hz. Peygamber için “Fahr-i kâinât” denmiştir.23
8

Ebû Nasr İsmail b. Hammâd el-Cevherî, es-Sıhâh Tâcü’l-Lüga ve Sıhâhü’l-Arabiyye, Dârü’l-İlm li’l-Melâyîn,
Kâhire, 1987, VI/2281. Bu konuya dair bkz. Hucurât, 49/9.
9
Ahmed Muhtâr Abdülhamîd Ömer, Mu‘cemü’l-Lügati’l-Arabiyye el-Muâsıra, Alemü’l-Kütüb, Beyrût, 2008,
I/229; Reinhart Pieter Anne Dozy Tekmiletü’l-Me‘âcim el-Arabiyye, çev. Muhammed Selîm en-Na‘îmî,
Vizâretu’s-Sekâfe ve’l-İ‘lâm, Bağdat, 1979, I/388.
10
Bkz. Muhammed Fuâd Abdülbâkî, el-Mu‘cemü’l-Müfehres, s. 131-132.
11
Cevherî, es-Sıhâh Tâcü’l-Lüga, II/593; Mecdüddîn Muhammed b. Yakûb Firûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-Muhît,
Müessesetü’r-Risâle, Beyrût, 2005), s. 1145.
12
Râgıb İsfahânî, el-Müfredât, s. 129.
13
Ebû Abdurrahmân Halîl b. Ahmed b. Amr el-Ferâhîdî, Kitâbü’l-Ayn, Dârü Mektebeti’l-Hilâl, Kâhire, ts.,
VII/422; Ebü’l-Hasan Ali b. İsmâîl b. Sîde el-Mursî, el-Muhkem ve’l-Muhîtu’l-A’zam, Dârü’l-Kütübi’lİlmiyye, Beyrût, 2000, IX/160; Zemahşerî, Esâsü’l-Belâga, I/65.
14
Enfâl, 8/47.
15
Kasas, 28/58.
16
Cevherî, es-Sıhâh Tâcü’l-Luga, II/608; Reinhart Pieter Anne Dozy Tekmiletü’l-Me‘âcim, II/136.
17
Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Alî el-Feyyûmî, el-Miṣbâḥü’l-Münîr fî Garîbi’ş-Şerḥi’l-Kebîr li’rRâfiʿî, el-Mektebetü’l-İlmiyye, Beyrût, ts., II/247.
18
Enbârî, ez-Zâhir fî Meʿânî Kelimâti’n-Nâs, I/82; Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed Ezherî, Tehzîbü’l-Lüga,
Dârü İhyâi Türâsi’l-Arabî, Beyrût, 2001, XI/43.
19
Ebû Hilâl el-Hasan b. Abdullah b. Sehl el-Askerî, Mu’cemü’l-Fürûk el-Lugaviyye, Müessesetü’n-Neşri’lİslâmî, Kum, H/1412, s. 155.
20
Ebü’l-Hasen Alî b. İsmâîl ed-Darîr b. Sîde el-Mürsî, el-Muḥkem ve’l-Muhitu’l-Aʿẓam, Dârü’l-Kütübi’lİlmiyye, Beyrût, 2000, VII/405.
21
Bkz. Hûd, 11/59; İbrâhim, 14/15; Gâfir, 40/35.
22
Mâide, 5/22.
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Fahûr ise başkasına karşı çok övünüp duran, kibirli kimse demektir. Bu övünme, başka bir
ifadeyle tefahür, kimi zaman bizzat kendisiyle, kimi zaman ana-babasıyla, kimi zaman soy
sop ve aşiretiyle, kimi zaman mal ve makamıyla24, kimi zaman ise yürüyüşündeki giyim
kuşamıyla olur.25

2.5.Marah/ﺡ
ُ ﺍ َ ْﻟ َﻤ َﺮ
Arapça bir kelime olan marah, m-r-h fiilinden türemiş olup “şımarmak”, “büyüklenmek”26
“coşmak”, “neşeli, şen şakrak olmak”27, “aşırı sevincinden oynayıp zıplamak”28, “aşırı
sevinmek ve “kendinden geçmek”29 gibi manalara gelir. Bu fiil, sahibini kimi zaman yardan
uçuracak kadar ileriye götürür, haddini aşar, tutulmaz olur.30
Kur’ân’da mariha fiilinden türemiş olarak üç ayet dikkatimizi çekmekte31 ve her üç ayette
de fiil, “kibirlenmek, böbürlenmek” formunda kullanılmıştır.
2.6.Muhtâl/ﺍ َ ْﻟ ُﻤ ْﺨﺘَﺎ ُﻝ
Bu sözcük Arapça olup h-y-l fiil kökünden türemiştir. Kibir sözcüğü ile eşanlamlıdır.32
Mesela “heyula sahibi kimse” denildiğinde “Gösterişi, azameti ve görkemi olmasına rağmen
hiçbir kıymet-i harbiyesi, değer ve ağırlığı olmayan kimse” kastedilir.33 Nitekim Araplar,
uğursuz gördükleri “şikrâk/çalıkuşu” için muhtâl sözcüğünün bir türevi olan “ahyel”
nitelemesinde bulunurlar. Zaten Araplarda “Ahyelden daha uğursuz” sözü, oldukça
meşhurdur.34
Zemahşerî, (Nisa 4/36) ayetini tefsir ederken “muhtâl” sözcüğünü “arkadaş çevresine,
akrabalarına, eli altında çalıştırdıklarına herhangi bir ikram ve fedakârlıkta bulunmayan,
lakayt davranan kibir sahibi kimse” diye tarif etmiştir.35

23

Ebü’l-Berekât Hayruddîn Nu‘mân b. Mahmûd el-Âlûsî, Cilâü’l-ʿayneyn fî Muhâkemeti’l-Ahmedeyn, nşr.
Matbaatü’l-Medenî, Kâhire, 1981, s. 9.
24
İbn Fâris, Mu‘cemü Mekâyisi’l-Lüga, V/49; Ahmed Muhtâr, Mu‘cemü’l-Lügati’l-Arabiyye el-Muâsıra,
III/1680; İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, V/49.
25
Ahmed Muhtâr, Mu‘cemü’l-Lügati’l-Arabiyye el-Muâsıra, I/714.
26
Zebîdî, Tâcü’l-Arûs, VII/113.
27
Firûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-Muhît, 241; Enbârî, ez-Zâhir fî Meʿânî Kelimâti’n-Nâs, II/330.
28
İbn Fâris, Mu‘cemü Mekâyisi’l-Lüga, V/316.
29
Cevherî, es-Sıhâh Tâcü’l-Luga, I/404; Ebû Saîd Neşvân b. Sa‘d el-Himyerî, Şemsü’l-Ulûm ve Devâü
Kelâmi’l-Arab mine’l-Kulûm, Dârü’l-Fikr el-Mu‘âsır, Beyrût, 1999, IX/6276.
30
İbn Sîde, el-Muhkem ve’l-Muhîtu’l-A’zam, III/341.
31
İsrâ, 17/37; Lokmân, 31/18; Mü’min, 40/75.
32
Ezherî, Tehzîbü’l-Lüga, VII/154.
33
İbnu’s-Sikkît, Ebû Yûsuf Ya‘kûb b. İshâk, Kitâbü’l-Elfâz, Mektebetu Lübnân, Beyrût, 1998, s. 112.
34
Zebîdî, Tâcü’l-Arûs, XXVIII/454; İbn Sîde, el-Muhkem ve’l-Muhîtü’l-A’zam, V/260; İbn Manzûr, Lisânü’lArab, XI/229.
35
Ebü’l-Kâsım Mahmûd ez-Zemahşerî, el-Keşşâf an Hakâiki Gavâmidi’t-Tenzîl ve ‘Uyûni’l Ekâvil fî Vücûhi’tTe’vîl, Dârü’l-Küttâbi’l-Arabî, Beyrût, 1987, I/509.
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2.7.Sa‘r/ﺼ ْﻌ ُﺮ
ﺍَﻟ ﱠ
Kibir sözcüğüyle ilintili kavramlardan bir diğeri de Arapça bir kelime olan sa’r kelimesidir.36
Sa’r; yüzün çarpık olması, kişinin kibirli bir tavırla etrafını süzmesi, muhataplarını
aşağılayarak deve gibi yüzünü onlardan başka tarafa çevirmesi37, yukarıdan aşağıya doğru
bakması gibi anlamlara gelir. Kibirlenme amaçlı bu davranışların tümü, despot ve zalimlerin
fiillerindendir.38
Sa’r fiili, devenin boynunda iltihap oluşturan bir hastalığa verildiğinden kibirli kimsenin
insanlardan yüz çevirmesi de bu fiil ile nitelenmiştir.39
Bazı kaynaklar, sum’a hastalığının sözlerde olduğunu belirtmiştir.40
ﺍَﻟ ﱡ
2.8.Tuğyân/ ُﻄ ْﻐ َﻴﺎﻥ
Aslı ta-ğâ olan bu kelime genellikle sınırı aşmak, zulmetmek, baskı uygulamak, fazla ileri
gitmek, tiranlık ve despotluk yapmak;41 küfürde ileri gitmektir. Tuğyân, bu fiilin mastarıdır.42
Tuğyân sahibi kimse, hep kibirli ve burnu havada olduğundan onun bu vasfı, “dağın uç
tepesi” anlamına gelen “et-tağyatu” kelimesi ile muadil tutulmuştur.43
Tağâ, suyun sele dönüşmesi, kabarıp yükselmesi, mecrasından çıkıp taşkınlık yapması
anlamına da gelir.44 Nitekim Kur’ân, Hz. Nuh’un Tufan olayında suda boğulup helak
olmasını “su, tuğyân ettiğinde” formunda bu fiil ile açıklamıştır. 45
Kur’ân, Allah’ın koyduğu ilke ve prensiplere karşı çıkan, toplumu inkâr üzere
şekillendirmeye çalışan, kötü yola sürükleyen kişi, grup ve ideolojiler için “tâğût”
nitelemesinde bulunmuştur.46 Bazen Firavun gibi bir şahıs için47 bazen bir topluluk için48 tağâ fiili kullanılmıştır.
2.9.Ucb/ﺐ
ُ ْﺍ َ ْﻟﻌُﺠ
Kibir sözcüğüyle ilintili başka bir kavram ise ucb kelimesidir. Bu kelime kibirlenme,
kendisiyle gururlanma, yaptıklarına son derece güvenmek, onlardan emin olmak demektir.49
Kimisi sahibini insanların nezdinde küçük düşüren, iyiliklerini de yok eden bir afettir diye
nitelerken50; kimisi de onun akla ziyan bir durum olduğunu söylemiştir.51 İnsanlara karşı
kendini beğenen ve başkalarını küçümseyen kimse için “mu‘cibün bi-nefsihi” denir.52
36

Zebîdî, Tâcü’l-Arûs, XII/319.
Ferâhîdî, Kitâbü’l-Ayn, I/298; İbn Fâris, Mu’cmü’l-Lüga ve es-Sâhibî fî Fıkhi’l-Lüga, I/534.
38
Ezherî, Tehzîbu’l-Lüga, II/18.
39
Ebü’l-Hasan Ali b. İsmâîl b. Sîde el-Mürsî, el-Muhassas, Dârü İhyâ et-Türâsi’l-Arabî, Beyrût, 1996, II/218;
Ebü’l-Feth Burhânuddîn Nâsır b. Abdüsseyyid b. Alî el-Mutarrizî, el-Mugrib fî Tertîbi’l-Muʿrib, Dârü’lKüttâbi’l-Arabî, Beyrût, s. 267.
40
Muhammed A‘lâ b. Ali b. Muhammed Hâmid et-Tehânevî el-Fârûkî, Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn ve’l-Ulûm,
Mektebetü Lübnân, Beyrût, 1996, I/975.
41
Ferâhîdî, Kitâbü’l-Ayn, II/42.
42
İbn Sîde, el-Muhkem ve’l-Muhîtu’l-A‘zam, VI/8.
43
Ferâhîdî, Kitâbü’l-Ayn, IV/436.
44
İbn Düreyd, Cemheretü’l-lüga, II/919; İbn Fâris, Mu‘cemü Mekâyisi’l-Lüga, III/412; Zemahşerî, Esâsü’lBelâga, I/606. .
45
Hâkka, 69/11.
46
Tağût kavramı ve tağâ fiilinin türevleri için bkz. Abdülbâkî, el-Mu‘cemü’l-Müfehres li Elfâzi’l-Kur’âni’lKerîm, s. 426-427.
47
Tâhâ, 20/24, 43; Nâziât, 79/17.
48
Saffât, 37/30; Zâriyât, 51/53; Tûr, 52/32; Şems, 91/11.
49
İbn Fâris, Mu‘cemü Mekâyisi’l-Lüga, IV/243; Dozy, Tekmiletü’l-Me‘âcim el-Arabiyye, VII/144.
50
Ebû Abdullah el-Hâris b. Esed el-Muhâsibî el-Anezî el-Muhâsibî, Mâhiyyetü’l-ʿAḳl ve Maʿnâhu ve İhtilâfü’nNâs Fîh, Dârü’l-Fikr, Beyrût, H/1398, s. 234.
37
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2.10.Ulüvv/ﺍ َ ْﻟﻌُﻠُ ﱡﻮ
Olumsuz bağlamda kelimenin sözcük anlamı büyüklük ve yükseklik53, makamın yüksek
olması; olumlu anlamda ise şan, şeref ve makam sahibi demektir.54 Aslında birisine karşı
büyüklük ve üstünlük taslayan kimse; muhatabını küçümsemiş, aşağılamış ve tahkir etmiş
demektir.55
Kur’ân, yeryüzünün egemenlik ve vaziyet etme misyonunu, yeryüzünde büyüklük
taslamayan ve bozgunculuk çıkarmak istemeyen kimselere vereceğini, en güzel sonucun da
onların olacağını bildirmiştir.56
2.11.Utüvv/ﺍ َ ْﻟﻌُﺘ ﱡُﻮ
Aslı Arapça olan bu kelime kibirlenmek, inat etmek57, küstahlaşmak, haddi tecavüz etmek ve
azgınlaşmak demektir. Kendini büyük görerek kibirlenen kimseye ‘Âtin denir.58
“Bizimle karşılaşmayı ummayanlar/inanmayanlar, "Bize ya melekler indirilmeli ya da
Rabbimizi görmeliyiz" derler. Andolsun ki kendi kendilerini büyük gördüler, azgınlıkta çok
ileri gittiler.”59 Ayette geçen “kendi kendilerini büyük gördüler” ifadesi, utuvv kelimesiyle
vurgulanmıştır. Başka ayette ise “ihtiyarlığın son sınırına gelme, son derece yaşlanma”
anlamında kullanılmıştır.60 Utuvv kelimesi yukarıda geçen anlamların dışında “böbürlenerek
Allah’a ibadet etmeyen” anlamında da zikredilmiştir.61
Şimdi de Cârullâh Zemahşerî’nin kibir vasfına ve türevlerine getirdiği yorumları analiz
etmeye çalışalım.
3.Zemahşerî’nin Kibir Vasfına ve Türevlerine Getirdiği Yorumlar
3.1.Nisâ Suresi’nde
Kibir konusu, Kur’ân’ın birçok ayetinde çeşitli şekillerde yer almaktadır. Zemahşerî, Nisâ
4/36 ayetini tefsir ederken, ayette geçen muhtâl kelimesini “yakınlarına ikramda bulunmayan,
ilgi göstermeyen; burnu bir karış havada olan kimse” şeklinde nitelemiştir.62
Zemahşerî, “...Ama büyüklük taslayan ve kibirlenen kimselere gelince, onlara can yakıcı bir
azap ile azap edecek. Ve onlar, Allah'tan başka ne bir yardımcı ne de bir veli bulabilirler”63
ayetini “Büyüklük taslayarak Allah’a kulluk etmeye yanaşmayanlar, salih amel işleyenlerin
mazhar olduğu nimet ve mükâfatı gördüklerinde hayıflanacak, hem üstelik en acıklı azap ile
cezalandırılacaklardır” şeklinde izah etmiştir.64

51

Ebû Muhammed Abdullah b. el-Mukaffa, el-Edebü’s-Sagîr vel-Edebü’l-Kebîr, Dârü Sâdır, Beyrût, ts., s. 34.
Râgıb İsfahânî, el-Müfredât, Dârü’l-Kalem, Dımaşk, H/1412, s. 547.
53
İsfahânî, el-Müfredât, s. 582-583.
54
Nisâ, 4/34; İsrâ, 17/43; Hac, 22/62.
55
Kasas, 28/4.
56
Kasas, 28/83.
57
Kefevî, el-Küllîyât Mu‘cemün fî’l-Mustlahâti ve’l-Fürûk el-Arabiyye, s. 660.
58
Ferâhîdî, Kitâbü’l-Ayn, II/226; İbn Fâris, Mu’cmelü’l-Lüga, I/646.
59
Furkân, 25/21.
60
Bkz. Meryem, 19/8.
61
Meryem, 19/14, 32.
62
Zemahşerî, el-Keşşâf, I/509.
63
Nisâ, 4/173.
64
Zemahşerî, el-Keşşâf, I/596-597; II/601.
52
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3.2.Arâf Suresi’nde
Zemahşerî, “Ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenenlere göğün kapıları asla
açılmayacak ve onlar halat/deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremeyeceklerdir!
Suçluları işte böyle cezalandıracağız!”65 ayetini izah ederken “göğün kapıları asla
açılmayacak” ifadesinin, kibirli suçlulara ait hiçbir iyi amelin göğe yükselmeyeceği anlamına
geldiğini söylemiştir. Kendisi bu konuda “Güzel sözler, yalnızca Allah’a yükselir”66 ve
“İyilerin amel defteri ise illiyîndedir”67 mealindeki ayetleri delil olarak vurgulamıştır.68
Carullâh Zemahşerî, daha sonra ayetteki kelimelerin Arapça gramerindeki konumlarını ele
almıştır.
3.3.Yûnus Suresi’nde
“Sonra onların ardından da Mûsâ ile Hârun'u delillerimizle Firavun'a ve yöneticilerine
göndermiştik; (fakat) onlar kibirlenmiş ve suçlu bir toplum olmuşlardı.”69 Ayetini tefsir eden
Carullâh Zemahşerî, kibirlerin en büyüğü olarak bir kulun/kölenin, efendisinin mesajı/emri
apaçık ortaya çıktıktan sonra onu dikkate almaması, göz ardı etmesidir, şeklinde bir tespitte
bulunmuştur.
Zemahşerî, “Onların suçlu/mücrim bir toplum olmalarından dolayı, Allah’ın Hz. Mûsâ ve
kardeşi Hz. Hârun ile gönderdiği mesajları kabule yanaşmıyor, cüretle inkâr ediyor,
kendilerini büyük görüyorlardı ama mesajların Allah’tan geldiğine kanaatleri hasıl olunca da
heva ve heveslerinin esiri olduklarından, onun bir büyü olduğunu çevreye ilan ediyorlardı.
Aslında onlar, sihrin bir göz boyama ve aldatmacadan ibaret olduğunu; ilahî mesajların
sihirle uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığını da biliyorlardı” diye bir tahlilde
bulunmuştur.70
3.4.Hûd Suresi’nde
“İnsana tarafımızdan bir rahmet tattırdıktan sonra onu geri aldığımızda, tam nankörlük
yapar. Başına gelen bir darlıktan sonra ona nimet verdiğimizde “Kötülükler benden
gidiverdi” der ve daha sonra böbürlenir durur.”71
Zemahşerî, yukarıda geçen ve insana verilen “bir rahmet” ifadesini sağlık, güvenlik, bolluk
ve bereket gibi bir nimetler olarak nitelemiştir. Onların, kendilerinden geri alınması
durumunda ümitsizliğe kapıldıklarını, Allah’ın takdirine karşı çıktıklarını, ümitsizliğe
kapıldıklarını, geçmişte sahip oldukları nimetlere nankörlük yaptıklarını, şımararak
böbürlendiklerini belirtmiştir.72
3.5.İsrâ Suresi’nde
Kur’ân’da kibrin çirkinliğini, aşağılık durumunu izah eden ve sahibini kalın çizgilerle uyaran
çarpıcı ayetler görüyoruz:
“Yeryüzünde kibirlenerek yürüme! Şüphesiz ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara
ulaşabilirsin.” “Bunların tamamı, Rabbinin katında çirkin şeylerdir.” 73
65

Arâf, 7/40.
Fâtır, 35/10.
67
Mütaffifîn, 83/18.
68
Zemahşerî, Keşşâf, II/103-104.
69
Yûnus, 10/75.
70
Zemahşerî, el-Keşşâf, II/361-362.
71
Hûd, 11/9-10.
72
Zemahşerî, Keşşâf, II/381-382.
73
İsrâ, 17/37-38.
66
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Zemahşerî, Allah’ın, insana “ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara ulaşabilirsin” şeklinde
uyarıda bulunmasını, kibirle alay etmesi şeklinde yorumlamıştır.
Bunların tamamı yani şirk koşma, ana babaya isyan etme, şefkatten yoksun kalma, akraba,
yoksul ve yolcuya hakkını vermeme, savurgan olma, cimrilik etme, fakirlik korkusuyla
çocuklarını öldürme, zinaya yaklaşma, cana kıyma, yetimin malını yeme, ticarette hilekâr
davranma, bilgisizce olayların ardına düşme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme74 gibi
durumlar için ise “Ayetler, özellikle yasaklanan kötü fiilleri kapsamaktadır” diye yorumda
bulunmuştur. Çünkü ayet (İsra, 17/38) kötü olanları kapsamaktadır.75
Zemahşerî, başka bir eserinde “Ey insanoğlu, senin aslın kuru balçıktandır ama özüne aykırı
bir şekilde kibirlik taslıyorsun! Kimi zaman atan dedenle; kimi zaman da malın ve servetinle
övünüyorsun!”76 diye kibrin çirkinliğine dikkat çekmiştir.
Zemahşerî, aynı eserinde idare erkine sahip kişilere de bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Mesela
o, hiçbir idarecinin kazandığı parlak zaferlerden kibir ve gurura kapılmamasını, emrindeki
sivil memur ve askerlerin sıra halinde önünden geçerken böbürlenmemelerini, katı idaresi
nedeniyle emrindekilerinin tiril tiril titrememesini tavsiye etmektedir. Zemahşerî, idarecilere,
asıl ve kalıcı saltanatın, Allah’a ait olduğunu; memurların, kendilerinden çekindikleri gibi
başkanların da Allah’ın azametinden çekinmesi gerektiğini öğütlemiştir.77

3.6.Kasas Suresi’nde
Zemahşerî, Kasas Suresi’nde bir ayette geçen Firavun’un, askerî temsilcisi ve veziri olan
Hâmân’a verdiği “Ey Hâmân! Benim için çamur üzerine bir ateş yak, onunla bir kule yap ki
Mûsâ'nın ilahına çıkayım”78 emri, Firavun’un zorba ve totaliter olduğunun bir göstergesi
şeklinde yorumlamıştır. Çünkü bütün zorbaların, emir kipiyle sarf ettiği sözleri, benzerlik arz
etmektedir.
Zemahşerî, surenin daha sonra gelen ayetleri79 hakkında ise “Allah’a hiç
döndürülmeyeceklerini zanneden Firavun ve askerlerinin, imar etmekle yükümlü oldukları
ülkelerinde kendilerini haksız yere büyüklük tasladıklarını, bu nedenle denizde
boğulduklarını” ifade etmiştir. Müellif, kibirlenmenin sadece Allah’a ait olduğunu, buna dair
“Büyüklük ridâmdır, izzet de izârımdır. Kim bu iki şeyde benimle tartışırsa ona azap
veririm.”80 Kutsi hadisi delil olarak getirmiş ve “Allah’tan başka kim kibirlenirse
kibirlensin, onun bu hareketi haksızdır” diye kaydetmiştir.81
3.7.Ankebût Suresi’nde
Allah, tarihte peygamberlere ve inanmış müminlere zulmetmiş birey ve toplulukları kimi
zaman çoğul kimi zaman müfret formda Kur’ân’da bildirmiştir.
“Kârûn'u, Firavun'u ve Hâmân'ı da helâk ettik. Mûsâ onlara apaçık deliller getirmişti de
onlar yeryüzünde büyüklük taslayıp, kabul etmediler. Oysa bizden kaçıp kurtulamazlardı.”
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İsrâ, 17/22-38.
Bkz. Zemahşerî, Keşşâf, II/667-668.
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Zemahşerî, Atvâku’z-Zeheb fî´l-Mevâ‘iz ve´l-Hutab, Dârü’l- Fâdîle, Kâhire, ts, s. 4.
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Zemahşerî, Atvâku’z-Zeheb, s. 30.
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Kasas, 28/38.
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Kasas, 28/39-40.
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Müslim, Birr 136; Ebû Dâvûd, Libâs 29.
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Zemahşerî, Keşşâf, III/415.
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“Nitekim onlardan her birini günahı sebebiyle cezalandırmıştık. Kiminin üzerine taş
göndermiştik. Kimini korkunç bir ses yakalamıştı. Kimini yerin dibine geçirmiştik. Kimini de
suda boğmuştuk. Allah onlara zulmetmiyordu, aksine, kendi kendilerine zulmediyorlardı.”82
Yukarıdaki ayetlerde adı 74 kez geçen Firavun83, 6 kez geçen Hâmân 84 ve 4 kez geçen
Kârûn85 üçlüsü, kendilerinden sıkça söz edilen idarî, askerî ve malî karakterlerdir. Zemahşerî,
ilgili ayette sözü edilen taşların Lut kavmine; korkunç sesin Hz. Şuayb’ın Medyen halkı ve
Hz. Salih’in Semûd kavmine; yerin dibine batırmanın Kârûn’a, suda boğmanın ise Hz. Nuh
kavmi ile Firavun’a ceza olarak tahakkuk ettiğini söylemiştir.86
3.8.Lokmân Suresi’nde
İnsanları Allah’ın yolundan alıkoyan, tevhide giden yola barikat kuran kimselerin ikaz
edilmeleri sürecinde yüz çevirmeleri de bir nevi böbürlenip kibirlik taslamaktır. Bu konuda
Kur’ân’da şöyle buyurulmuştur:
“Bazı insanlar vardır ki, cahillikleri yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o
yolu eğlence vesilesi edinmek için boş laf ederler. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.”
“Ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki bunları işitmemiş, sanki kulaklarında ağırlık varmış
gibi kibirlenerek yüz çevirirler. Sen de ona acıklı bir azabı müjdele!”87
Zemahşerî, ayetin metninde geçen “lehv” kelimesinin, ‘İnsanı hayırdan ve ilgili
güzelliklerden alıkoyan bâtıl olan her şey’ anlamına geldiğini; “lehve’l hadîs” ise geceyi
geçirme adına asılsız masal, efsane, dedikodu, mizah, boş söz gibi şeyler anlatmak; şarkı
söylemek, müzik melodilerini terennüm olduğunu söylemiştir.88
Zemahşerî, bu ayetin Nadr b. Hâris hakkında indiğini, onun ticaret için Fars/Acem diyarına
gittiğini, Acem mitolojisini anlatan kitaplar satın alıp Mekke’deki müşrik topluma aktardığını
ve “Muhammed, size Âd ve Semûd kavminin haberlerini anlatıyor, ben de size Rüstem’in,
Behram’ın, Kisraların ve Hîre krallarının ilginç haberlerini anlatıyorum” dediğini,
Kureyşlilerin ise ona ilgi gösterip Kur’ân dinlemeyi bıraktıklarını vurgulamıştır. Zemahşerî,
Nadr’in şarkıcı kadınlar tuttuğunu, Müslüman olmak isteyenleri şarkıcı cariyelerine
götürdüğünü ve “Bunu yedirin, içirin; ona şarkılar söyleyin!”; Adama ise “Bu müzik ve
eğlence, Muhammed’in seni davet ettiği namazdan, oruçtan ve onun için savaşmandan daha
hayırlıdır” dediğini belirtmiştir. Zemahşerî, ayetin içeriğine ilişkin “Şarkıcı kadınları satmak,
satın almak, onların ticaretini yapmak ve paralarını yemek helâl değildir”89 mealinde bir
hadisi delil olarak getirmiştir.90
82

Ankebût, 29/39-40.
İlgili ayetler için bkz. Abdülbâkî, el-Mu‘cemü’l-Müfehres, s. 515-516.
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Hâmân ile ilgili ayetler için bkz. Abdülbâkî, el-Mu‘cemü’l-Müfehres, s. 739.
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Bkz. Abdülbâkî, el-Mu‘cemü’l-Müfehres, s. 543.
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Zemahşerî, Keşşâf, III/454.
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Lokmân, 31/6-7.
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Zemahşerî, Keşşâf, III/490. Ayrıca bkz. Ebü’l-Muzaffer Mansûr b. Muhammed b. Abdülcabbâr el-Mervezî esSem‘ânî, Tefsîrü’l-Kurʾân, Dârü’l-Vatan, Riyâd, 1997, IV/226; Ebû Abdullâh Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî,
el-Câmiu‘li Ahkâmi’l-Kur’ân, Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye, Kâhire, 1964, III/584; Ebü’l-Ferec Zeynuddîn
Abdurrahmân b. Ahmed el-Bağdâdî, Ravâiü’t-Tefsîr, Dârü’l-Âsıma, Riyâd, 2001, II/77; Ebü’l-Berekât Abdullah
b. Ahmed b. Mahmud en-Nesefî, Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâikü’t-Te’vîl, Dârü’l-Kelim et-Tayyib, Beyrût, 1998,
II/711.
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Tirmîzî, Buyû‘, 51; İbn Mâce, Ticârât, 11.
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sahibi olmalarını tavsiye etmiştir. Bkz. Mehmet Yolcu, Cemiyeti İnşa Eden Değerler Açısından Hz. Lokman’ın
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3.9.Mü’min/Gâfir Suresi’nde
“Şüphesiz ki kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadığı hâlde Allah'ın ayetleri hakkında
mücadele edenler var ya, onların göğüslerinde (kalplerinde), asla ulaşamayacakları bir
büyüklük hevesinden başka bir şey yoktur. Sen Allah'a sığın! Şüphesiz ki o duyandır,
görendir.”91
Zemahşerî, ayetteki “onların göğüslerinde (kalplerinde), asla ulaşamayacakları bir büyüklük
hevesinden başka bir şey yoktur” ibaresi hakkında “yani kibir ve büyüklenmek
kompleksinden başka bir şey yok, öne geçme, kendini gösterme, topluma başkan olma ve
kendine başkasını rakip görmeme arzusundan, temennisinden başka bir şey yoktur. Bu
nedenle, peygamberlerin getirdiği ayetleri reddetmektedirler.” şeklinde bir yorumda
bulunmuştur. Zemahşerî, Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin Yahudiler olduğu
kanaatindedir.92
3.10.Câsiye Suresi’nde
“Yazıklar olsun bütün günahkâr palavracılara ki Allah’ın ayetleri kendilerine okunduğunda
dinler ama onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta direnir! Sen, can yakıcı bir azapla
onları müjdele!”93
Zemahşerî, önce ayette geçen bazı kavramların anlamını vermek suretiyle tefsir yapmıştır.
Mesela effâk’ı çok yalan söyleyen; esîm kavramını ise aşırı biçimde günah işleyen diye
açıklamıştır. Müellif, Allah’ın ayetlerine karşı direnen ve günahta ısrar edenin hareketini,
yaban eşeğinin kulaklarını dikerek sürüden ayrı durmasına benzetmiştir. Zemahşerî, daha
sonra birisine Allah’ın ayetleri okunduğunda ve onları işitmesine rağmen, o kişinin sapıklıkta
ısrar etmesi, kibirlenerek ayetlere inanmaması ve burun kıvırıp yüz çevirmesini, aklın alacağı
bir şey olmadığı şeklinde değerlendirmiştir.94
3.11.Münâfikûn Suresi’nde
Ayetlerin verdiği bilgiden hareketle kibirlenme nedenlerinin birçok nedenden
kaynaklandığını söyleyebiliriz. Kimisi Firavun gibi idareci konumundan kimisi Kârûn gibi
malının arkasına sığınarak kimisi Hâmân gibi askerî gücünden kimisi, haset ve amacına
ulaşamam kinin ve adavet duygusundan peygamberlere karşı kibirlenmiş, böbürlenmiş,
kendilerini dokunulmaz görmüştür.
Kur’ân’ın, hareket noktası haset olan kibre verdiği en canlı ve çarpıcı örnek, Medine’nin iki
büyük kabilesinden Hazreçli Abdullah b. Übeyy b. Selûl’dür (ö.9/631). İbn Selûl, kendisine
“Gel, kendini bir sorgula ki Hz. Peygamber senin için istiğfarda bulunsun” teklifini,
böbürlenerek ciddiye almıyor; üstelik olayı hafife ve alaya alarak başını çeviriyor, bulunduğu
yerden uzaklaşıyordu. Kur’ân, gelişen olayı şu şekilde canlandırmıştır:
“Onlara ‘Gelin, Allah'ın elçisi sizin için bağışlanma dilesin’ dendiği zaman başlarını
çevirirler ve sen onların kibirlenerek uzaklaştıklarını görürsün.”95
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Ona: “Senin hakkında çok şiddetli ayetler nazil oldu, haydi Peygamber’e git, senin için
istiğfar ediversin!” denildiğinde o, başını çevirmiş sonra da: “Bana iman etmemi emrettiniz,
iman ettim; malımın zekâtını vermemi emrettiniz, zekâtımı verdim. Artık Muhammed’e secde
etmemden başka bir şey kalmadı” demişti.96
Zaten, Allah’a çağrıldığında ilgi göstermemek, davetçinin mesajlarına kulak asmamak ve
insanlardan yüz çevirmek gibi özellikler, kibirli insanların özellikleridir.97 İbn Selûl ile
Firavun’un vahiy karşısında kibirlenip böbürlenmeleri, karakter bağlamında benzerlik
göstermekte98; İbn Selûl’un hakikate sırt çevirip kaçması, kendi görüşlerine
güvenmemesinden ve mücadele etme gücüne sahip olmamasından kaynaklanmaktadır.99

Sonuç
Malum olduğu üzere Allah, insanı iradesini kullanma noktasında son derece bir özgürlük
vermiştir. Hatta mutlak egemen olduğu mülkünde insan için “Dileyen inanır, dileyen
inanmaz” (Kehf, 18/29) geniş bir alan bırakmıştır. Bu itibarla insanoğlu, iradesini kullanmada
ve iradenin tezahürü davranışlar noktasında iki boyutlu sorumlu özne durumundadır.
Mal mülk, servet, iktidar, denetlenmeyen yetkiler, kadın için güzellik veya erkek için
yakışıklılık, bilgi, maharet vb. şeyler, insanı gururunu okşayan, kibirli hale getiren
faktörlerdir. Nitekim kimi insan idarî mekanizmaya sahip olup Firavunlaştı; kimi insan mal
mülk sahibi olup Kârûnlaştı; kimi insan ise askerî planda güç kuvvet sahibi olup Hâmânlaştı.
Sözünü ettiğimiz olumsuz davranışlara sembol olan bu şahsiyetler, kibrin abidesi oluverdiler,
insanları aşağıladılar ve istedikleri gibi sevk idare etmeye koyuldular; bu itibarla hem Allah’a
hem insanlara karşı kendilerini layüsel/sorumsuz, dokunulmaz gördüler. Bu tavırları,
beraberinde insanları küçümseyip onlara burun kıvırmayı, yeryüzünde böbürlenerek
yürümeyi, tabir caizse burunlarının dikine gitmeyi, kibrin rüzgârına kapılmayı getirdi.
Durum bu merkezde olmasına rağmen Allah, onlara bir daha düşünme ve kendilerine çeki
düzen verme fırsatını vererek “Yeryüzünde şımarıklık yaparak yürüme! Çünkü sen ne yeri
delebilirsin ve ne de boyca dağlara erebilirsin” (İsra, 17/37) öğüdüyle onları, verdikleri söze
bağlı kalmaya çağırmış ve “yürüyüşünde orta bir yol tutması” (Lokman, 31/19) gerektiğini
emretmiştir.
Çalışmamızda genelde bütün müfessirlerin özelde ise Zemahşerî’nin, kibrin ruhî bir hastalık
sadedinde gördüklerini, kibirlenip böbürlenenlerin Allah’ın ve fıtratı kirlenmemiş kulların
nezdinde küçüldüklerini, en çirkin kibrin Allah’a karşı gösterilen kibir olduğu noktasında
görüş birliği içinde olduklarını tespit ettik. Zemahşerî’nin de en çok dikkat çektiği ve
yorumlarını odaklaştırdığı nokta, Allah’a ve onun peygamberlerine karşı gösterdikleri kibir
olduğu söylenebilir. Zira bu çeşit kibir, Allah katında insanın hem dünyasını hem ahiretini
yok eden kibirdir.
Son sözümüz, Kur’ân’ın nitelemesiyle itikadî bağlamda özde inanmayan ama sosyal
bağlamda Müslümanlar arasında yaşayan ve bir güruh (Nur, 24/11) diye bilinen münafıkların
da son derece mütekebbir tavırlar sergiledikleridir.
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CARULLÂH ZEMAHŞERÎ’NİN, KEŞŞÂF ve ATVÂK’TA RİYA KAVRAMINA
DAİR GETİRDİĞİ YORUMLARIN ANALİZİ
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Özet
Malum olduğu üzere insan, sorumluluk bağlamında iki boyuta sahip sosyal bir varlıktır. Onun
şahsında Allah’tan korkma, ilim, adalet, kanaat, iffet, hayâ ve tefekkür sahibi olma, fakirlik
ve zenginlikte dengeli hareket etme gibi olumlu nitelikler mevcut olabileceği gibi; cehalet,
cimrilik, zulüm, sihir, falcılık, riyâ, şan şöhrete düşkünlük, adam kayırma, rüşvet, zimmet,
irtikâp, yüz kızartıcı vb. olumsuz nitelikler de olabilir. Söz konusu olumsuz davranışlardan
biri tanesi de riyâdır. Riyânın Türkçedeki karşılığı, gösteriş olarak tanımlanabilir. Riyâ, bir
çeşit kalp hastalığıdır. Bu hastalık, insanın kişiliğini bozan patolojik bir sendromdur. Riyânın
tedavisi, ancak kalbin temiz tutulmasıyla mümkündür. Kalbin temizliği ise manevî değerler
sayesinde; başka bir tanımla ancak ilahî prensiplere riayet etmekle gerçekleşebilir. Riyâ
kelimesinin, nifak ve münafık kelimeleriyle doğrudan ilişkisi vardır. Çünkü riyâ hastalığı,
zamanla sahibini nifak anaforuna sokar. Unutulmaması gereken nokta, riyâkârlığa devam
eden kimsenin, potansiyel münafık adayı olduğudur. Bu nedenle her münafık, riyâkârdır ama
her riyâkâr münafık değildir. Riyânın, kibir ve böbürlenme ile de ilişkisi vardır. Çünkü
riyâkâr kimse, gösteriş yapmakla başkalarının nezdinde yapay bir makam ve mevki edinmeyi
amaçlar. Bu ayrıntı bilgileri, Kur’an’ın bazı ayetlerinden çıkarabiliyoruz. Zemahşerî, Keşşâf
adlı tefsirinde riyâ hastalığını bu minvalde yorumlamış, değerlendirmiştir. Bu çalışmada
Zemahşerî’nin, Keşşâf’ta riyâya dair ayetleri nasıl yorumladığı ele alınmış, farklı başka
yorumlar da harmanlanmış, analitik bir perspektifle incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zemahşerî, Riyâ, Riyâkâr, Keşşâf, Tefsir
ANALYSIS OF CARULLÂH ZAMAKHSHARI'S COMMENTS ON THE CONCEPT
OF HYPOCRİSY IN KASHSHAF AND ATWAQ
Abstract
As it is known, human is a social being with two dimensions in terms of responsibility. In his
person, there may be positive qualities such as fear of Allah, knowledge, justice, contentment,
chastity, modesty and contemplation, and acting in a balanced way in poverty and wealth;
ignorance, stinginess, cruelty, magic, fortune-telling, hypocrisy, fondness for fame, nepotism,
bribery, embezzlement, extortion, disgrace, etc. there may also be negative qualities. One of
these negative behaviors is hypocrisy. The Turkish equivalent of hypocrisy can be defined as
showing off. Hypocrisy is a kind of heart disease. This disease is a pathological syndrome
that spoils the personality of the person. The treatment of ria is only possible by keeping the
heart clean. The cleanliness of the heart is thanks to the spiritual values; with another
definition, it can only be realized with divine principles. The word hypocrisy has a direct
relationship with the words nifaq and hypocrite. Because the disease of hypocrisy, over time,
puts its owner into a whirlwind of hypocrisy. The point that should not be forgotten is that
anyone who continues to be hypocritical is a potential hypocrite candidate. Therefore, every
hypocrite is a hypocrite, but not every hypocrite is a hypocrite. Hypocrisy is also associated
with arrogance and arrogance. Because by showing off, a hypocrite aims to gain an artificial
rank and position in the eyes of others.
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We can extract this detailed information from some verses of the Qur'an. Zamakhsharî
interpreted and evaluated the disease of hypocrisy in this way in his commentary named
Kashshaf. In this study, how Zamakhsharî interpreted the verses about hypocrisy in Kashshaf
and atwaq was discussed, and other interpretations were blended and analyzed with an
analytical perspective.
Keywords: Zamakhsharî, Hypocrisy, Hypocrite, Kashshaf, Tafseer (Commentary)

Giriş
Allah’tan korkma; ilim, adalet, kanaat, iffet, hayâ ve tefekkür sahibi olma; fakirlik ve
zenginlikte itidal üzere olmak vb. insanı ve toplumu inşâ/ihyâ eden erdemler olduğu gibi;
insanı ve toplumu imha/helâk eden cehalet, cimrilik, zulüm, sihir, falcılık, şan şöhret, adam
kayırma, rüşvet, zimmet, irtikâp, yüz kızartıcı vb. olumsuz nitelikler de mevcuttur. Adı geçen
olumlu özellikler, kaynaklarımızda “münciyât”; olumsuz olanlar ise “mûbikât” ve “muhlikât”
diye tavsif edilmiştir.1
İnsanın kişilik ve mürüvvetini yok eden, sahibini nezih insanların nezdinde küçük düşüren
kötü davranışlardan bir tanesi de riyâdır, gösteriştir, şan şöhrete düşkünlüktür. Psikiyatrik ve
patolojik bu hastalığın, salt ibadetler konusunda “gösterişçi dindarlık” biçiminde vuku
bulması da gerekmez.2 Aksine birçok şekilde tezahürü mümkündür. Politik tavırlardan tutun,
sadaka vermek gibi günübirlik faaliyetlere varıncaya kadar riyâ derekesine düşmek, işten bile
değildir. Nitekim her dönem ve her yörede idarecilerin gözüne girmek ve onlara yakın
durmak; insanlara hoş görünmek ve onların nezdinde kabul görmek adına bu çirkin davranışı
sergileyenlere rastlamak mümkündür. Bu olumsuz davranışın sahipleri, yaptıklarıyla
muhataplarının beğenisini kazandıklarını sanırlar ama durum, onların sandıkları gibi değildir.
Aksine onlar, kişilik ve kimlik sahibi olan muhataplarının nezdinde küçülür, cüceleşir,
maskara olurlar.
Hz. Peygamberin haber verdiğine göre amellerinde riyâ yapan insan, cehennemde bulunan ve
adına “hüzün kuyusu” denen yere girecektir.3 Riyâ ve riyâkârlık, o denli olumsuz ve sevimsiz
bir davranıştır ki Allah, riyâkârın davranışını ahirette bütün insanlara gösterecek, sahibini
rezil rüsva edecektir.4
1.Riyâ Kelimesinin Sözlük ve Terim Anlamı
Riyâ, “görmek” manasına gelen r-e-a fiil kökünden türemiş Arapça bir sözcüktür. Riyânın
Türkçedeki karşılığı gösteriştir. Gösteriş ise literal bağlamda riyâ ve mürâât kelimeleriyle
doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda görme ile gösterme arasında sıkı bir ilişkinin varlığından
söz edilebilir. Gösteriş, insanlar üzerinde insanların görme ve görselliğe verdikleri önemi
kullanarak etkili olur. Gösteriş, görme ile ilgili olarak kendini çok olumlu bir konumda sunar:

1

Bkz. Buhârî, Vesâyâ 23; Muslim, İmân 36; Ebû Dâvûd, el-Emr ve’n-Nehy 17; Ebû Bekr Ahmed b. Amr b.
Abdülhâlik el-Bezzâr el-Basrî, Müsned, (el-Medinetü’l-Münevvere: Mektebetü’l-Ulûm ve’l-Hikem, 1988),
12/114, 486; Ebü’l-Kâsım Süleymân b. Ahmed et-Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Evsat, (Kâhire: Dârü’l-Harameyn,
ts.), 5/328, VI/47; Ahmed b. Huseyin b. Ali b. Musa Beyhakî, Şu‘abü’l-Îman, (Riyâd: Mektebetü’r-Rüşd,
2003), 2/203, 9/396; Ebû Hâmid Muhammed Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, (Beyrût: Dârü’l-Ma‘rîfe, ts.), 1/2,
3, 39, 75, 336; 2/3, 3/3, 37, 46, 48, 162, 201, 220, 231, 411; 4/16, 42, 60, 80, 138, 142, 215, 220, 230, 243,
293, 428-433, 500-501.
2
Geniş bilgi için bkz. Ejder Okumuş, Gösterişçi Dindarlık, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: VI,
sayı: 2, (2006), 17-35.
3
Tirmîzî, Zühd 48.
4
Buhârî, Rikâk 36; Müslim, Zühd 48.
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“görünen şey iyidir, iyi olan görünür” der.5 Bir ruhsal hastalık olan riyânın, nifakla;
riyâkârlığın ise münafıklıkla ilişkisi olduğu gibi6 “şan şöhret peşinde koşma, başkalarının
beğenisini kazanma” anlamlarına gelen “süm’a” sözcüğüyle de ilintisi vardır.7 Riyâ
sözcüğüyle ilişkili olan bu kelimenin lügat anlamı şan, şöhret, nam, san manasına gelirken;
terim anlamı ise samimi ve ihlaslı olmaktan uzaklaşmak, salt yaptığı veya dediği şeyler,
herkes tarafından işitilsin ve bilinsin diye riyâkarlık yapmak demektir.8 Kaynaklar, sum’a
hastalığının sözlerde, riyânın ise davranışlarda olduğunu belirtmiştir.9 Hatta ihlastan
uzaklaşıp güzel bir tilavetle Kur’an okuma veya süslü püslü bir formda vazu nasihat etme bile
sum’a diye nitelenmiştir.10
Türkçedeki “rüya” sözcüğü de adı geçen fiil kökünden türemiştir. Nitekim Kur’an’da rüya
sözcüğü, birçok ayette geçmektedir.11
Râgıb İsfahânî ise (ö.425/1033), görme aktivitesini duyu12, hayal ve tasavvur13, tefekkür14 ve
akıl ile görmek15 şeklinde tasnif etmiş ve her birine dair Kur’an’dan deliller getirmiştir.16
Türkçede riyâ eylemine de17 nifâk denir. Çünkü riyâkârın yaptığında, insanlara ve Allah’a
karşı ikiyüzlülük yapma niyeti vardır. Şu farkla ki riyâ, ibadetteki ikiyüzlülük iken; nifak ise
itikattaki ikiyüzlülüktür. Bu nedenle her münafık, aynı zamanda riyâkârdır18; fakat her
riyâkâr, münafık değildir. Zira riyâ, imana aykırı olmayan amelî konularda olur.19
Özet olarak riyâ, bir harekete yalan ve suniliği karıştırmak20; Allah’ın rızasından daha çok,
başkalarının beğenisini kazanmak amacıyla amelde ihlas ve samimiyeti terk etmektir. Kurtubî
(ö.671/1272), bazı ilim adamlarına dayandırarak riyânın, bazen kişiyi insanların diline
düşürebildiğini, onunla alay edecekleri bir noktaya kadar götürebildiğini nakletmiştir.
Kendisi burada iki olayı zikretmiştir. Tahir b. el-Huseyn, Ebû Abdullah el-Mervezî'ye
“Abdullah'ın babası, kaç yıl önce Irak'a geldin?” deyince o şu cevabı vermiştir: “Ben, Irak'a
yirmi yıl önce geldim ama otuz yıldan beri oruçluyum.” Ona: “Ebû Abdullah! Biz sana
sadece bir konu hakkında soru sorduk ama sen, bize iki konuya dair cevap verdin” diye
uyarıda bulunmuştur.
5

Ebü’l-Hüseyin Ahmed İbn Fâris, Mu‘cemu Mekâyisi’l-Lüga, (Beyrût: Dârü’l-Ciyl, 1991), 2/473; Ebü’l-Kâsım
Mahmûd ez-Zemahşerî, Esâsü’l-Belâga, (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l- İlmiyye, 1998), 1/326.
6
Ahmed Muhtâr Abdülhamîd Ömer, Mu‘cemü’l-Lügati’l-Arabiyye el-Muâsıra, Kâhire: Alemü’l-Kütüb, 2008),
2/839.
7
Mecdüddîn Muhammed b. Yakûb Fîrûzabâdî, el-Kâmûsu’l-Muhit, (Beyrût: Müessesetü’r-Risâle, 1994), 1286;
Muhammed Murtazâ ez-Zebidî, Tâcü’l-Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, (Kâhire: Dârü’l-Hidâye, ts.), 38/112.
Terhib/sakındırma formdaki bir hadiste “Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse, cennete girmez”
diye buyurulmuştur. Bkz. Müslim, İmân 147; Ebû Dâvûd, Edeb 29; Tirmîzî, Birr 61.
8
Ebû Saîd Neşvân b. Sa‘d b. Neşvân el-Himyerî, Şemsü’l-Ulûm ve Devâü Kelâmi’l-Arab mine’l-Külûm,
(Beyrût: Dârü’l-Fikr el-Mu‘âsır, 1999), 5/3190; Ahmed Muhtâr Abdulhamîd Ömer, Mu‘cemü’l-Lügati’lArabiyye el-Muâsıra, (Beyrût: Alemü’l-Kütüb, 2008), 2/1109.
9
Muhammed A‘lâ b. Alî b. Muhammed Hâmid et-Tehânevî el-Fârûkî, Keşşâfu Iṣṭılâḥâti’l-Fünûn ve’l-ʿUlûm,
Farsçadan Arapçaya çev. Abdullah el-Hâlidî, (Beyrût: Mektebetü Lübnân, 1996), 1/975.
10
Muhammed Amîm el-İhsân el-Müceddidî el-Bereketî, et-Ta’rîfâtu’l-Fıkhiyye, (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’lİlmiyye, 2003), 116.
11
Geniş bilgi için bkz. Yusuf, 12/5, 43, 100; İsrâ, 17/60; Saffat, 37/105; Fetih, 48/27.
12
Arâf, 7/27; Tevbe, 9/105; Zümer, 39/60; Tekâsür, 102/6-7.
13
Enfâl, 8/50.
14
Enfâl, 8/48.
15
Necm, 53/11, 13.
16
Râgıb İsfahânî, el-Müfredât, (Dımaşk: Dârü’l-Kalem, H/1412), 373-374.
17
Türkçe Sözlük, komisyon, (Ankara: 2005, TDK Yayınları), 1226.
18
Ahmed Muhtâr Abdülhamîd Ömer, Mu‘cemü’l-Lügati’l-Arabiyye el-Muâsıra, 2/839.
19
Bkz. Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili, çev. Komisyon, (İstanbul: Şura-Çelik Yayınları, 1993), 7/335.
20
Ebû Fadl Cemâluddîn Muhammed İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, (Beyrût: Dârü Sâdır, 1300), 9/191.
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Asmaî'nin (ö.216/831) naklettiğine göre günün birinde bedevinin birisi namazını uzattıkça
uzatmış, yanındaki bazı kimseler ona “Sen, ne güzel bir namaz kıldın” dediklerinde o: “Ben,
bir de oruçluyum” demiştir.21
Şimdi de Keşşâf’ta riyâ ve türevlerinin vurgulandığı bazı ayetleri kısaca ele almaya çalışalım.

2.Keşşâf’ta Riyâ ve Türevlerinin Vurgulandığı Başlıca Ayetler
Zemahşerî, insan davranışları arasında kişilik bozukluğu diye niteleyebileceğimiz riyâyı
yaklaşık aşağıdaki ayetlerde ele almıştır.
2.1.Bakara Suresi’nde
“Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan
kimse gibi, başa kakmak ve gönül incitmek suretiyle, yaptığınız hayırları boşa çıkarmayınız.
Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki, sağanak bir yağmur
isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından
hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah, kâfirleri doğru yola iletmez.”22
Zemahşeri, bu ayeti açıklarken, gösteriş yapanlar hakkında “onların gösteriş ve riyâ adına
yaptıklarının kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir, dolaysıyla kesinlikle münafıklar gibi
sadakaları başa kakmamalı ve muhatabı incitmeyle boşa çıkarmamalıdır” diye yorumda
bulunmuştur.23
2.2.Nisâ Suresi’nde
“Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için infak edenler
de ahirette azaba duçar olurlar. Şeytan, bir kimseye arkadaş olursa ne kötü bir arkadaştır o!”24
Zemahşerî yukarıdaki ayetin tefsirinde “İnsanlara gösterişten maksat, yani Allah’ın rızasını
kazanmak adına değil de birbirine karşı övünüp durmak, yekdiğerine “ne fedakâr ne cömert
adam” densin diye infak ederler” şeklinde bir yorumda bulunmuştur. Nitekim ayetteki
“şeytanın bir kimseye arkadaş olması” ifadesini ise “şeytanın, cehennem ateşinde kendilerine
arkadaş olacağına dair bir tehdittir, bir uyarıdır” diye açıklamıştır.25
“Şüphesiz, münafıklar Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar; hâlbuki Allah onların kendi
kendilerini kandırmalarını sağlıyor. Onlar namaz için kalktıklarında, gönülsüzce kalkarlar,
insanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da nadiren anarlar.”26
“Onlar iki arada kalır ne onlarla ne bunlarla olabilirler. Sen Allah'ın sapık saydığı kişiye bir
çıkış yolu bulamazsın.”27

21

Bkz. Ebû Abdullâh Muhammed b. Ahmed Kurtubî, el-Câmiu‘li Ahkâmi’l-Kur’ân, (Beyrût: Dârü’l-Kütübi’lMısriyye, 1964), 11/71.
22
Bakara, 2/264
23
Ebü’l-Kâsım Mahmûd Zemahşerî, el-Keşşâf an Hakâiki Gavâmidi’t-Tenzîl ve Uyûni’l Ekâvil fî Vucûhi’tTe’vîl, (Beyrût: Dârü’l-Küttâbi’l-Arabî, 1987), 1/312. Bu ayet, münafık kimsenin açıkça Allah’a ve ahiret
gününe inanmadığını göstermektedir. O, harcamasını insanlara gösterirken, mükafatını Allah’tan değil,
aksine insanlardan istemektedir. Bir münafık, Allah’tan hiçbir mükâfat beklemez, bir gün bütün amellerinin
değerlendirilip ceza veya mükafatla karşılaşacağına da inanmaz. Bkz. Ebü’l-Ala Mevdûdî, Tefhimü’l-Kur’ân,
çev. Komisyon, (İstanbul: İnsan Yayınları, 1986), 1/183.
24
Nisâ, 4/38. Kurtubî “Şeytanın, kendisine arkadaş olduğu kimse, behemehal cehennemlik olur” demiştir. Bkz.
Kurtubî, el-Câmiu‘li Ahkâmi’l-Kur’ân, 5/194.
25
Zemahşerî, el-Keşşâf, 1/511. Ayrıca bkz. Reşîd Rızâ, Tefsîrü’l-Kur’âni’l-Hakîm (Tefsîrü’l-Menâr), (Kâhire:
Heyetü’l-Mısriyye, 1990), 5/82.
26
Nisâ, 4/142.
27
Nisâ, 4/143.
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Zemahşerî 142. ayete dair “Allah’ı aldatmaya çalışanların, tıpkı bir insanı aldatmaya çalışan
birisinin yaptığını yapmak suretiyle içlerindeki küfrü gizlemekte ve iman sahibiymiş gibi
görüntü vermektedirler. Onlar, aslında Allah’ı aldatmıyorlar; doğrusu Allah, onları aldatıyor,
dolaysıyla ahiret gününde onlar için cehennem azabını hazırlıyor” diye bir yorumda
bulunmuştur. Müellif, onların iki arada bir derede kalmalarını ise başka bir ayetle28
ilişkilendirmiştir.
143. ayet hakkında ise “Onlar, namaz kılarken insanların kendilerini görmesini ve işitmesini
amaç edinirler. Yanlarında başkaları olmadığında namaza durmazlar. Kendilerini mecbur
hissetmedikçe namaz kılma külfetine katlanmaz, Allah’ı pek az anar, kelime-i tevhidi pek
terennüm etmezler. Dünyalık sözlere gelince, ona dalar, birçok zamanlarını ayırır, bundan
hoşnut olurlar” dedikten sonra “Doğrusu, zahiren Müslüman diye bilinen birçok kimse vardır
ki kendisiyle günlerce arkadaşlık etmene rağmen ondan “la ilahe illallah” veya “sübhanallah”
ya da “elhamdülillah” sözcüklerini duyamazsın” şeklinde bir ekleme yapmıştır. 29

2.3.Meryem Suresi’nde
Zemahşerî, gözlerden ırak ve tenha bir yerde Allah’a yalvarma ve seslenmeyi, riyâdan
uzaklaşmanın bir göstergesi olarak kabul etmektedir.
“O, içten bir seslenişle Rabbine seslenmişti.”3
Zemahşerî, Rabbine içten bir ses ile seslenen Hz. Zekeriyâ’nın bu tavrını “Allah’a kulluğun
sünneti” şeklinde nitelemiştir. Duayı, her ne kadar açık veya gizli yapmak arasında bir fark
olmasa da Zemahşerî, gizli duanın daha uygun olduğu görüşündedir. Kendisi Hasan Basrî’nin
(ö.110/728) “Hz. Zekeriyâ’nın duası, riyâsız bir nidadır” görüşünü de yorumuna destek
olarak getirmiştir.30
2.4.Mâûn Suresi’nde
Riyâ, başka bir ifadeyle gösteriş hastalığını ve onunla ilintili olumsuzlukları vurgulayan
surenin “Maun suresi” olduğu söylenebilir.
“Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş
yapanlardır. Ve hayra da mâni olanlardır.”31
Zemahşerî, surenin girişinde bazı gramer kaidelerini verdikten ve şiirden bir beyit getirdikten
sonra diğer ayetlerin tefsirine başlamıştır:
Müellif, surenin 1-2. ayetleri hakkında “Ey Allah’ın peygamberi! biliyor musun, eğer
bilmiyorsan, sana gelen vahiy haberini dikkatlice dinle! Hesapların ve hükümlerin verileceği
günü yalanlayan kimse, yetimi itip kakan, ona kaba saba davranan, aşağılayan, kimi zaman
eziyet eden, gaddar şekilde davranarak onu geri çevirendir” mealinde bir yorumda
bulunmuştur.
Zemahşerî, “namazlarını ciddiye almazlar, namazlarında gafildirler” ibaresi için “Onlar,
namazlarını neredeyse vaktin fevt olacağı, vaktin çıkacağı zamana erteleyecek kadar ciddiye
almazlar; namazın getireceği sevabın farkında değiller. Hz. Peygamberin ve selefin namazı
gibi namaz kılmazlar. Namazları huşu ve tevazu niteliklerinden uzaktır.

28

Hadîd, 57/13.
Zemahşerî, el-Keşşâf, 1/579.
30
Zemahşerî, el-Keşşâf, 3/3.
31
Mâûn, 107/1-7.
29
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Namazlarında esnemek, saç sakal ve elbiseleriyle oynamak, sağa sola dönmek gibi nahoş
hareketlerden uzak durmazlar. Öyle ki onlar, namazlarında hangi sureyi okuduklarını, kaç
rekât namaz kıldıklarını bilemeyecek derecede acele ederler.”32
Zemahşerî, Keşşâf’ta namaz ile zekâtı kardeş/ikiz; zekâtı ise “İslâm’ın köprüsü” diye
niteledikten sonra, dindar görünen ve hatta alimlerden bazılarının, adı geçen iki temel İslam
prensibin getirisinden nasiplerini almadıklarını vurgulamıştır.
Malum olduğu üzere Zemahşerî’nin tefsir metodolojisinde soru-cevap şeklindeki yorum tarzı
sıklıkla görülmektedir. Burada da aynı yöntemi uygulamış ve “Eğer “Murâât’ı yani riyâ’nın
ne anlama geldiğini sorarsan, onun irâe/göstermek mastarının mufâ‘ale kalıbından geldiğini
söylerim. Çünkü mürâî yani riyâkâr, yaptıklarını insanlara süslü püslü gösterir, bazı insanlar
da onu över, takdir ederler. Burada karşılıklı bir görüş/gösteriş meydana gelmiş olur. Zaten
cehrî namazları kılma noktasında gizlilik olmaz. Çünkü farzlar, İslâm’ın işaretleri ve
sembolleridir. Onları eda etmeyenler yerilmiş, kınanmış ve öfkeyi hak etmiştir. Kişinin,
normal bir formda yaptığı ibadetlerde riyâ olmaz. Riyâ; kişinin, başkaları kendisini görsün,
takdir etsin veya “ne iyi insandır” desinler diye ibadeti açıktan yapmasıdır.33
Kurtubî ise aynı kişinin yetimi şiddet ve sitemle iten olduğunu, ona hakkını vermeyerek
haksızlık eden olduğunu söylemiştir. Müellif, riyâkârlığın gerçek mahiyetinin de ibadeti
basamak yaparak dünyalık elde etme olduğunu vurgulamıştır. Bunun amacı da insanların
kalplerinde yer edinmektir. Kurtubî, daha sonra riyânın dört türüne değinmiş ve şöyle
demiştir: Birinci riyâ; kişinin ibadet aşkıyla değil, dünyadaki durumunu, konumunu
güzelleştirmeye çalışması, makam mevki elde edip öğünmek istemesidir. İkincisi, dünyadan
ele etek çekmiş zahitlik görüntüsü vermesidir. Üçüncüsü, işleyemediği hayır ve itaatlerden
ötürü çevresindeki insanlara yapmacık tavırlarla nasihat ederek riyâkârlıkta bulunmasıdır.
Dördüncüsü, namaz kılıp sadaka verdiğini göstermek veya insanlar görüp takdir etsin diye
namazı güzelleştirmeye çalışmasıdır. Ona göre bu tavırlar, riyâkârlığın farklı
boyutlarındandır.34

3.Zemahşerî’nin Atvâk’ta Riyâya Dair Bazı Görüşleri
Çalışmamız, her ne kadar Zemahşerî’nin meşhur tefsiri “Keşşâf” eksenli olsa da onun
Keşşâf’tan önce yazdığı Atvâku’z-Zeheb fî´l-Mevâ‘iz ve´l-Hutab adlı eserinde riyâya dair
bazı görüşlerini vurgulamadan geçmeyeceğiz.
Zemahşerî’nin özellikle üzerinde durduğu konulardan bir tanesi de duanın yapılış biçimidir.
Zemahşerî, bu makaleleriyle biz okurlara duanın yapılış felsefesini kavratıp Kur’an ve sünnet
çerçevesine oturtmak çabasındadır.
Zemahşerî, ibadetin özü durumundaki duanın35, aslına ve maksadına uygun yapılmasını; dua
edilirken devenin böğürmesi gibi bağırıp çağırılmamasını, süslü püslü ve tumturaklı
ifadelerin kullanılmamasını önermektedir. Bu tarz dua, “İnkâr edenlerin durumu, bağırıp
haykırmadan başka bir şeyi duymayan varlığa seslenen birinin durumu gibidir”36 ayetinde
söz konusu edilenler ile bir benzerlik arz etmektedir.

32

Zemahşerî, el-Keşşâf, 4/805. Ayrıca bkz. Abdülmelik b. Muhammed b. Abdurrahman b. Kâsım el-Âsımî,
Tefsîrü Cüz’i Amme, (Suudi Arabistan: Dârü’l-Kâsım li’n-Neşr, 2009), 165-166.
33
Zemahşerî, el-Keşşâf, 4/806.
34
Ayrıca bkz. Kurtubî, el-Câmiu‘li Ahkâmi’l-Kur’ân, 20/210-211.
35
Tirmîzî, Da‘avât, 1.
36
Bakara, 2/171.
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Çünkü Allah, “haykırmadan başka bir şeyi duymayan” bir varlık değildir. Aksine o, gizlisaklımızı37 kalplerimizde geçen her arzu ve eğilimimizi38 tüm detaylarıyla bilendir.
Zemahşerî’ye göre bağırıp çağırarak edilen dua, kişinin nefsinin hevasından
kaynaklanmaktadır. O bu konuda şu uyarıyı yapmaktadır: “Deve gibi bu bağırışın nedir?”
Makalenin sonunda ise dua edene nefsinin isteklerini dizginlemesini tavsiye etmekte ve “en
hayırlı mektup ve içeceğin ise ağzı kapalı olan yerde olduğunu” vurgulamaktadır.39
Zemahşerî, başka bir makalede de halk içinde bağıra bağıra yapılan duayı, aklı kıt insanların
duası olarak nitelemiş; gizlice yapılan duanın, sahibini riyâ ve gösterişten koruyacağını ve
takva ehlinin arasına katacağını vurgulamıştır.40 Zemahşerî, her ağlayarak ve gözyaşı
dökerek dua eden kişiye aldanmamamızı da tavsiye etmekten geri durmamıştır. O, şöyle der:
“Nice dua ve gözyaşı vardır ki salt riyâ ve kabul görmek içindir. Her dua eden ve gözyaşı
dökene aldanma!”41
Zemahşerî, duanın mahiyetini anlatırken, bir bakıma fıtrî yapısını da göstermiş olmaktadır. O,
başka bir eserinde duanın mahiyetine ve yapılış şekline dair şu ince noktaları vurgulamıştır:
“Silginin yazıyı sildiği; temiz suyun, kirin izini yok ettiği gibi; iyilik de sahibinin kötülüğünü
silmeli, izlerini yok etmelidir.42 Duada ellerini, mutlak güç kuvvet sahibi olan Allah’a aç ve
güç kuvvetin sadece onda olduğunu bil! Huşudan kol kanatların kırılacak, gözyaşların
yanaklarını ıslatacak, ağlamaktan boğazın parçalanacak, hayâ etmekten dolayı alnın
terleyecek, neredeyse korkudan sesin duyulmayacak ve mahcubiyetten de dilin
konuşamayacak şekilde Allah’ı çağır!”43
Bazı davranışlar vardır ki riyâ/gösteriş olmadığı halde riyâ zannedilir. Mesela hiçbir kastı
olmadan insanların, yapılan bir hayır için sahibini övmeleri, riyâ olmanın ötesinde
müminlerin bir müjdesi kapsamında değerlendirilmelidir. Kişinin güzel elbiseler giymesi, hoş
kokular sürünmesi, şık görünmesi gibi aktiviteler, riyâ olarak değerlendirilemez. Bunların
yanı sıra günahlarını gizlemek ve onlar hakkında konuşmamak; istemeden şöhret olmak da
böyledir ama şöhretin, insanın riyâkâr olmasına bir basamak olduğunu da gözden ırak
tutmamak gerekir.44
Zemahşerî, başka bir eserinde ise “Yalnızlığı bırakıp insanlar arasına karışan kimse,
kendisini riyâ belasından kurtaramaz”; “Çok konuşan kimse, riyâ derekesine düşme
tehlikesiyle karşı karşıyadır”45; “İyilik yapan birisinin önce iyiliğini gizlemesi; sonradan
insanlar takdir etsin diye onu duyurması, riyânın en çirkinini işlemiştir” şeklinde yorumlarda
bulunmuştur.46
37

Bakara, 2/77; Hûd, 11/5; Nahl, 16/19; Tahâ, 20/7.
67/Mülk, 13.
39
Ebü’l-Kâsım Mahmûd Zemahşerî, Atvâku´z-Zeheb fî´l-Mevâ‘iz ve´l-Hutab, (Kâhire: Matbaatü Nahbati’lAhbâr, H/1304), 5.
40
Hz. Peygamber, Müslüman kardeşin gıyabında yapılan duanın, en müstecap ve makbul dua olduğunu
buyurmuştur. Bkz. Müslim, Zikr 23; Tirmîzî, Birr 50.
41
Zemahşerî, Atvâku´z-Zeheb fî´l-Mevâ‘iz ve´l-Hutab,14, 22.
42
Zemahşerî, burada “Şüphesiz ki iyilikler, kötülükleri giderir” (Hûd, 11/114) ayetine telmihte bulunmuştur.
43
Zemahşerî, Makâmât, 158. Duanın gizli yapılacağına dair Kur’an, bize Hz. Zekeriyya’yı model olarak
göstermektedir: “Hani o, gizli bir sesle Rabbine yalvarmıştı: “Ey Rabbim, dedi, kemiklerim eridi, saçım
başım ağardı. Ey Rabbim, sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Benden sonraki yakınlarımdan
endişeliyim. Eşim de çocuktan kesildi. Bana katından bir oğul bağışla ki o, bana ve Ya'kûb ailesine vâris
olsun. Rabbim, onu rızana lâyık kıl!” Meryem, 19/4-6.
44
Muhammed Salih el-Müneccid, A’mâlü’l-Kulûb, çev. Mehmet Seri Doğru, (İstanbul: Beka Yayıncılık, 2017),
59-60.
45
Bkz. Ebü’l-Kâsım Mahmûd Zemahşerî, Rebîü’l-Ebrâr ve Nüsûsü’l-Ahyâr, (Beyrût: Müessesetü’l-A‘lamî,
1992), 2/130-131.
46
Zemahşerî, Rebîü’l-Ebrâr ve Nüsûsü’l-Ahyâr, 4/346.
38
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SONUÇ
Zemahşerî’nin Keşşâf’ında kavramlara dair yaptığımız çalışmamızdan hareketle riyâ ve
riyâkârlığın, insan hayatında ne denli kişilik aşınmasına neden olduğu apaçık ortaya
çıkmıştır, demek mümkündür. Malum olduğu üzere riyâkâr insan, gösteriş yapmak ve gerçek
yüzünü saklamakla, çevresinin hoşnutluğunu kazanıp takdir topladığını zanneder. Hâlbuki
durum, onun sandığı gibi değildir; aksine o, tabir caizse “Dimyat’a pirince giderken, evdeki
bulgurdan olan” kimsenin durumuna benzemektedir.
Zemahşerî’nin, riyâ anaforuna dair yapmış olduğu yorum ve analizlerden de anlaşıldığı üzere
riyâkâr kimse, bir taraftan maskara olup zavallı duruma düşerken, diğer taraftan Allah’tan
uzaklaşmaktadır. Çünkü riyâkâr, Allah için yapılması gereken bir davranışı, insanlar görsün
diye sergilemektedir. Dolaysıyla bu olumsuz hareket, Allah’tan umulması gereken karşılığın,
kullardan umulduğundan gizli şirk kapsamında değerlendirilmiştir.
Zemahşerî’ye göre riyâdan kurtulmanın yegâne çaresi, güzel ahlaka ve adalet vasfına sahip
olmaktır. Çünkü riyâ, bir çeşit kalp hastalığıdır, hatta bütün ruhsal hastalıkların başlangıcı,
tetikleyicisi sayılır. Hasta kalbin tedavisi ve rahatlaması ise ancak Allah’ı anmak, emirlerine
uymak ve yasaklarından kaçınmakla olur. Riyâ sahibi riyâkâr kimse, aslında hiç rahat
değildir; hep ürkek, mütereddit ve ikilem içindedir. Çevresiyle uyumlu sağlamada sorunlar
yaşar, zihin dünyası bulanıktır. Başkaları tarafından övülmekten hazzeder. Yalan
söylemekten ve hilelere baş vurmaktan imtina etmez.
Çalışmada riyânın, neredeyse her alanda vaki olabileceği anlaşılmıştır. Hatta kurrâ ve
hafızların, kalabalık yerlerde Kur’an tilavet ederken ağız dudak bükerek harflerin sıfat ve
mahreçlerini gereğinden fazla çıkarmaya çalışmaları bu kapsamda ele alınmıştır. Mesela
sakin bir yerde münferit namaz kılanın namazını kısaltırken, halkın içinde ta’dil-i erkâna
daha çok riayet ederek namazını eda etmesi de bu kabildendir.
Çalışmada, aynı zamanda her riyânın bir olmadığı; kimi riyânın amelî, kimi riyânın da itikadî
boyutta olduğu görülmüştür. Amelî riyânın fısk, itikadî riyânın ise nifak/küfür olduğu
anlaşılmıştır. Hatta buradan hareketle her riyâkârın münafık olmadığı ama her münafığın
riyâkâr olduğu sözü formüle edilebilir. Riyâkâr kimse, sevmediği halde başkasını övüp durur.
Bu, aslında patolojik bir vakadır. Oysa ki Hz. Peygamber, bir adamı övmede ileri giden kişiye
“Adamı mahvettin, adamın bel kemiğini kırdın”, başka bir rivayette ise “Arkadaşının
boynunu kopardın” diye buyurmuştur. Hz. Peygamber hayat felsefesi meddahlık olan
riyâkârlar hakkında da “Onları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak serpiniz” demiştir.
(Buhârî, Şehâdât 16, 17, Edeb 54; Müslim, Zühd 65,67, 69; Ebû Dâvûd, Edeb 9; Tirmîzî,
Zühd 55).
Son olarak şunu söyleyebiliriz: Birçok şekilde tezahür etmesine rağmen, en tehlikeli olan ve
muhatabını kolaylıkla kandıran riyâ, din ve kutsalları istismar ederek ve Allah’ı şahit tutarak
yapılan riyâdır. Bu gibi psikolojik, ruhsal ve kalbî hastalıklardan son derece sakınmak, her
birimizin insanî ve İslâmî sorumlulukları arasında yer almaktadır. Konuya dair
Zemahşerî’nin, “Keşşâf” adlı tefsirinde vurgulamak istediği mesaj da budur.
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RESM-İ MUSHAF KAİDELERİ AÇISINDAN TMSK E. H. 29 ENVANTER
NUMARALI MUSHAF
Dr. Fatih CANKURT
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri/ Kur’ân-ı
Kerîm Okuma ve Kıraat İlmi Ana Bilim Dalı
ORCID: 0000-0001-9352-429X
ÖZET
Resm-i mushaf, İslâmî ilimler arasında yer alan kıraat ilmini teşekkül ettiren alt dallardan
birisidir. Bu ilmi saha yaklaşık 13 asırlık bir temele, İslâm’ın 3. halifesi Hz. Osman
zamanında gerçekleştirilen, mushafların istinsahı faaliyetine dayanmaktadır. Bu faaliyette,
ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda, ilahi kelam Kur’ân-ı Kerîm’in yazıya aktarılmış hali olan
mushafların çoğaltma işlemi bir komisyon marifetiyle yapılmıştır. Komisyon tarafından esas
alınan imla şeklinin o dönemde fasih Arapça olarak kabul edilen Kureyş diline mutabık
olduğu bilinmektedir. Mezkur heyet üyelerinin sahabeden tekevvün etmesi, sahabenin de
peygamberî bir talim ve terbiyeden geçmiş olması, bu yazım şeklinin kutsal bir nitelik
taşıdığı inancına vesile olmuştur. Bunun tam aksi görüşe sahip ulema da bulunmakla birlikte
ortada mevcut bir gerçek vardır ki o da Hz. Osman’ın başkanlık ettiği bu komisyon tarafından
meydana getirilen mushafların imla özeliklerinin 13 asra yakın bir süredir itibar görmesidir.
Hz. Osman sonrasında yazılmış mushafların hemen tamamında aynı imla özelliği korunmaya
gayret edilmiş, bu gayretlerin serdedildiği sahaya da resm-i mushaf veya resm-i Osmânî adı
verilmiştir. Özellikle h. 4 asır itibariyle bu alanda eser teliflerine başlanmış ve sonraki dönem
mushaflar, bu eserlerde verilen bilgiler dikkate alınarak imla edilmeye çalışılmıştır.
Tarafımızca hazırlanan bu çalışma, Topkapı Sarayı Müzesi Emanetler Hazinesi bölümü 29
envanter numaralı mushafı resm-i mushaf ilmi açısından incelemektedir. Bu mushafın en
belirgin özelliği erken dönem bir imlaya sahip olması ve son sayfasında Hz. Ali tarafından
yazıldığına dair bilgidir. Mushaf üzerine resm-i mushaf alanının temel eserlerini dikkate
alarak yaptığımız inceleme, hemen tüm erken dönem mushaflarda olduğu gibi bu mushafın
da kaidelere tam bir mutabakat içinde olmadığı sonucuna bizi ulaştırmıştır. Zira hazf, ispat,
maktu/mevsul yazım özellikleri bakımından kurallara aykırı yazımların mevcudiyeti tespit
edilmiştir. Erken döneme ait bir mushaf hakkındaki bu netice, resm-i mushaf kurallarının
sınırlarını belirleme noktasındaki kriterlerin sorgulanmaya muhtaç olduğu kanaatine delil
niteliği taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kur’ân-ı Kerîm, Kıraat, Resm-i Mushaf
TMSK E. H. 29 INVENTORY NUMBERED MUSHAF in TERMS of RESM-I
MUSHAF RULES
ABSTRACT
Resm-i Mushaf is one of the sub-branches that make up the science of recitation, which is
among the Islamic sciences. The field of this science is based on a 13-century-old foundation,
the work of copying the mushafs, which was carried out during the time of the 3rd caliph of
Islam Hz. Osman. In this activity, the duplication of the mushafs was done by a commission.
It is known that the writing style taken as a basis by the commission is suitable for the
Quraysh language. The fact that the members of this delegation consisted of the Companions
led to the belief that this writing style had a sacred feature.
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Although there are scholars who hold the opposite view, there is a fact that the orthographic
features of the mushafs created by this commission headed by Hz. Osman have been
respected for about 13 centuries. Almost all of the mushafs written after Hz. Osman tried to
preserve the same orthographic feature, and the field where these efforts took place was
called resm-i mushaf or resm-i Osmani. Especially after the h. 4th century, books began to be
written in this field and the mushafs of the next period were tried to be spelled out by taking
into account the information given in these works. This study, prepared by us, examines the
mushaf with inventory number 29 in the Topkapı Palace Museum Relics Treasury section in
terms of official mushaf science. The most well-known feature of this mushaf is that it has an
early spelling and the last page is the information that it was written by Ali. As a result of the
examination we made by considering the main works of the Official Mushaf, it was seen that
this mushaf, like almost all early period mushafs, did not fully comply with the rules. It has
been determined that there are spellings that violate the rules. This result of an early period
mushaf supports the opinion that the criteria for determining the boundaries of the official
mushaf area need to be questioned.
Keywords: The Qur'an, Qur’anic Recitation, Resm-i Mushaf

GİRİŞ
Erken dönem mushaflar, tarihî açıdan önemlerinin yanı sıra İslâmî ilimler arasında yer alan
kıraat, tefsir gibi sahalara kaynak mesabesindeki mühim nitelikleri haizdir. Zira bu mushaflar
İslâm’ın ilk asırlarına ait mushaf yazım birikimini günümüze aktarmakta, bununla beraber
mushaf tarihi hakkında önemli bilgilere erişmeye vesile olabilmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’in
mevsukiyetine delil niteliği taşıması da ayrıca önem arz eden hususlardandır.
Kıraat ilmi bakımından, kadim mushafların imla edildikleri kıraat yanında resm-i mushaf ilmi
kaideleri açısından bulunduğu durumun tespiti mühimdir. Resm-i mushaf veya resm-i
Osmânî olarak ifade edilen ilim, İslâm’ın üçüncü halifesi Hz. Osman döneminde
gerçekleştirilen mushaf istinsahı faaliyetine istinat etmektedir. Bu faaliyette muhtelif
sayılardaki mushaf, ilmi bir komisyon marifetiyle çoğaltılmış, dönemin belli merkezlerine
gönderilmiş, bu mushaflarda kullanılan imla ise sonraki dönem mushaf yazımı için temel
kabul edilmiştir. Osman mushafları olarak da nitelendirilen bu mushafların imlasının ne
derece muhafaza edildiğinin tespiti açısından kadim mushafların incelenmesi, özellikle son
yıllarda üzerine çalışma yapılan konular arasına dahil olmuştur.
Bu çalışmada, erken dönemlerde imla edildiği tahmin edilen ve Hz. Ali’nin yazdığı bildirilen
TMSK E. H. 29 envanter numaralı mushaf incelenecek, resm-i mushaf ilmi açısından yerinin
tespitine gayret gösterilecektir. Aşağıda teknik özelliklerine yer verilecek olan bu mushaf,
günümüz matbu mushaflarının sayfa yapısı dikkate alındığında yaklaşık 45 sayfaya yakın bir
kısma tekabül etmekte: Fatiha suresiyle birlikte Bakara suresinin 266 ayetini içermektedir.
Tüm Kur’ân’ı içermediği için mushaf cüzü olarak nitelendirilebilecek vasıfta olsa da hem
tarihi hem ilmi açıdan potansiyel değeri, üzerine çalışmayı gerekli kılmaktadır. Bu kıymete
binaen mushaf, resm-i mushaf ilmini teşekkül ettiren unsurlar açısından incelenmeye çaba
gösterilecektir.
İnceleme, “hazf, ispat, hemze, kelimelerin maktu/mevsul yazılışları, Mesahif-i Emsâr’ın
yazım özellikleri” başlıkları özelinde yapılacaktır. Burada resm-i mushaf sahasının temel
eserleri kabul edilen: “İbn Ebî Dâvûd (ö. 316/929)- Kitâbü’l-Mesâhif; Ebu Amr ed-Danî (ö.
444/1053)- el-Mukni‘; Ebu Dâvûd (ö. 496/1103)- Muhtasaru’t-Tebyîn; Tâcülkurrâ elKirmânî (ö. 500/1106)- Hattu’l-Mesâhif” esas alınacaktır.
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Bu kaynaklarda, Kur’ân kelimelerinin yazımıyla alakalı bilgiler ile mushaftaki kelimenin
imlası karşılaştırılacaktır. Bu mukayese neticesinde eğer mushafta bulunan kelimede kurala
aykırı bir yazım var ise ilgili bölümde ayet numarasıyla ve mushafta hangi varakta geçtiğine
dair dipnotla beraber yer verilecektir. Kaidelere uygun olan kelimeler ise çalışmanın hacmini
artırmama adına zikredilmeyecektir.

1. TMSK E. H. 29 ENVANTER NUMARALI MUSHAF
Topkapı Sarayı Müzesi Emanetler Hazinesi bölümü 29 envanter numaralı mushaf hakkında
müze yönetimine yaptığımız resmi başvuruya binaen tarafımıza iletilen envanter bilgileri şu
şekildedir:
“Kelam-ı Kadim Cüzü. Kabı ince meşin üzerine beyaz atlas kaplanmıştır. Levhaları Arap işi
yaldız süslüdür. Sonda 146’ıncı yaprağın sonunda, öteki yazıya pek benzemeyen bir yazı ile
“Ketebehu Ali bin Ebu Talib” yazılmıştır. 41 ve 88’inci yaprağın bir miktar yeri kesilmiştir.
Hemen bütün sayfalarının birer taraflarının yazıları silik bir haldedir. Bazılarının üzerine
mürekkeple sonradan geçilmiştir ve sayfa dipleri de tamirlidir. 1 ve 2 inci cüzlerdir. 147
varak 7/8 satırdır. Yüksekli: 12 cm. Genişlik: 18.”1
Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan yazma eserler üzerine 1962 yılında hazırlanan
katalogda, TMSK E.H. 29 nr. mushafla ilgili verilen malumat da şöyledir:
“Parşömen, 123mm boy, 183mm eninde cönk biçiminde 147 yaprak. Sahifede h. II-III. asır
kûfisiyle 140mm uzunluk 7 satır. Sonunda yaldızla yapılmış geçmeli iki levha. Kahverengi
deri cilt. Bu cilt Kur’ân’ın başından Bakara suresinin 266. ayetinin sonuna kadar olup “ َﻟ َﻌ ﱠﻠ ُﻜ ْﻢ
َ ”ﺗَﺘَ َﻔ ﱠﻜ ُﺮﻭﻥkelimesiyle bitiyor.”2
Mushafın erken dönem eserlerden olduğuna işaret eden cönk (sığır dili) tarzında parşömen
(deri) üzerine imla edilmiş olması, yazı şekli dikkate alınarak hicrî II-III. asra ait olduğuna
dair tahmin ve eserin sonunda Hz. Ali tarafından yazıldığına dair ibarenin varlığına işaret
edilmesi bu bilgiler arasında öne çıkmaktadır.
Yukarıda ifade edildiği üzere, bu mushafın üzerine çalışmaya değer görülmesine sebep, erken
dönemlere ait olması yanında Hz. Ali’nin yazdığına dair bilgi ihtiva etmesidir. Ancak
tarafımızca yapılan inceleme neticesinde, Müze tarafından verilen envanter bilgilerine paralel
olarak Hz. Ali’ye nispeti ifade eden yazının mushafın imlasından farklı olduğu anlaşılmıştır.
II-III. asra ait olduğuna dair tahmin ve nispeti ifade eden ibaredeki hat farklılığı, mushafın
Hz. Ali’ye ait olmadığına dair kuvvetli delil niteliğindedir. Binaenaleyh mushafın sahabe
dönemine, dolayısıyla Hz. Ali’ye ait bir hatta sahip olmadığı ifade edilebilir.
2. MUSHAFIN RESM-İ MUSHAF AÇISINDAN İNCELENMESİ
Giriş kısmında belirtildiği üzere, alanın temel eserleri ölçü alınarak ulaşılan bilgiler
neticesinde “hazf, ispat, kelimelerin maktu/mevsul yazımı, Mesahif-i Emsâr’ın yazım
özellikleri” başlıklarında yer alan kelimelere yer verilecektir. Hemze konusunda herhangi bir
aykırı imla görülemediği için bu başlık kullanılmayacaktır.

1

Müze envanter bilgileri.
Fehmi Ethem Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu: Kur’an, Kur’an
İlimleri, Tefsirler, Topkapı Sarayı Müzesi Yayınları, İstanbul, 1962, s. 14.
2
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2.1. Hazf
Hazf, kelimelerin yazımında bulunmaması gereken “elif” ()ﺍ, “vav” ()ﻭ, “ya” ( )ﻱharflerini
konu edinmektedir. Mushaftaki yazımları incelediğimizde Fatiha suresinde hiçbir kurala
aykırı yazım bulunmadığını, Bakara suresinde ise özellikle “elif” ( )ﺍharfinin hazfi konusunda
kaideye uygunluk arz etmeyen imla şekillerinin mevcut olduğunu tespit ettik:
o
Bakara suresi 9. ayette bulunan “ َ ”ﻳُﺨَﺎ ِﺩﻋُﻮﻥkelimesinin resm-i mushaf kaidelerine göre
“elif” ( )ﺍolmadan yazılması gerekmektedir.3 Ancak “elif” ( )ﺍile yazılmıştır.4
o
Bakara suresi 16. ayette bulunan “ ”ﺍﻟﻀ َﱠﻼ َﻟ َﺔkelimesinin “elif” ( )ﺍolmadan yazılması
resm-i mushaf kaidelerine uygun olandır.5 Ancak “elif” ( )ﺍile yazılmıştır.6
ُ ” kelimesinin “elif” ( )ﺍolmadan yazılması resmo
Bakara suresi 17. ayette bulunan “ﺕ
ٍ ﻅﻠُ َﻤﺎ
7
i mushaf kaidelerine uygun olandır. Ancak “elif” ( )ﺍile yazılmıştır.8
ْ kelimesinin “elif” ( )ﺍolmadan yazılması resmo
Bakara suresi 25. ayette bulunan “ﺎﺭ
ُ ”ﺍﻻَ ْﻧ َﻬ
9
i mushaf kaidelerine uygun olandır. Ancak “elif” ( )ﺍile yazılmıştır.10
ْ kelimesinin “elif” ( )ﺍolmadan yazılması resmo
Bakara suresi 31. ayette bulunan “”ﺍﻟ َﻤ ٰ ٓﻠ ِﺌ َﻜ ِﺔ
11
i mushaf kaidelerine uygun olandır. Ancak “elif” ( )ﺍile yazılmıştır.12
Bakara suresi 70. ayette bulunan “ ”ﺗَﺸَﺎ َﺑ َﻪkelimesinin “elif” ( )ﺍolmadan yazılması resm-i
o
mushaf kaidelerine uygun olandır.13 Ancak “elif” ( )ﺍile yazılmıştır.14
o
Bakara suresi 83. ayette bulunan “ﻴﻦ
َ ”ﻭ ْﺍﻟ َﻤ
ِ ﺴ ۪ﺎﻛ
َ kelimesinin “elif” ( )ﺍolmadan yazılması
15
resm-i mushaf kaidelerine uygun olandır. Ancak “elif” ( )ﺍile yazılmıştır.16
o
Bakara suresi 98. ayette bulunan “ ۪”ﻭ َﻣ ٰ ٓﻠ ِﺌ َﻜﺘِﻪ
َ kelimesinin “elif” ( )ﺍolmadan yazılması
17
resm-i mushaf kaidelerine uygun olandır. Ancak “elif” ( )ﺍile yazılmıştır.18
o
Bakara suresi 99. ayette bulunan “ﺕ
ٍ  ” َﺑ ِّﻴﻨَﺎkelimesinin “elif” ( )ﺍolmadan yazılması resm-i
mushaf kaidelerine uygun olandır.19 Ancak “elif” ( )ﺍile yazılmıştır.20
ْ kelimesinin “elif” ( )ﺍolmadan yazılması
o
Bakara suresi 187. ayette bulunan “ﺎﺟ ِﺪ
َ ”ﺍﻟ َﻤ
ِ ﺴ
21
resm-i mushaf kaidelerine uygun olandır. Ancak “elif” ( )ﺍile yazılmıştır.22
َ ” kelimesinin resm-i mushaf kaidelerine göre
o
Bakara suresi 247. ayette bulunan “ َﻁﺎﻟُﻮﺕ
“elif” ( )ﺍile yazılması resm-i mushaf’a uygun olandır.23 Ancak “elif” ( )ﺍile yazılmıştır.24
3

ed-Dani, Ebu Amr, el-Mukni‘, s. 125; Ebu Davud, Muhtasaru’t-Tebyîn, C. II, s. 91; el-Kirmanî, Mahmud b.
Hamza, Hattü’l-Mesahif, s. 75.
4
TMSK E.H. 29/6a
5
ed-Dani, Ebu Amr, el-Mukni‘, s. 232.
6
TMSK E.H. 29/8b.
7
ed-Dani, Ebu Amr, el-Mukni‘, s. 264.
8
TMSK E.H. 29/9a.
9
ed-Dani, Ebu Amr, el-Mukni‘, s. 244.
10
TMSK E.H. 29/12a.
11
ed-Dani, Ebu Amr, el-Mukni‘, s. 225.
12
TMSK E.H. 29/16a.
13
ed-Dani, Ebu Amr, el-Mukni‘, s. 172.
14
TMSK E.H. 29/33a.
15
ed-Dani, Ebu Amr, el-Mukni‘, s. 278.
16
TMSK E.H. 29/38b
17
ed-Dani, Ebu Amr, el-Mukni‘, s. 225.
18
TMSK E.H. 29/46b.
19
ed-Dani, Ebu Amr, el-Mukni‘, s. 265.
20
TMSK E.H. 29/46b.
21
ed-Dani, Ebu Amr, el-Mukni‘, s. 237.
22
TMSK E.H. 29/91b.
23
ed-Dani, Ebu Amr, el-Mukni‘, s. 260.
24
TMSK E.H. 29/129b.
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“Elif” ( )ﺍharfinin hazfiyle alakalı olan bu ayetlerin dışında, TMSK E.H. 29 nr.
mushafta “ya” harfinin hazfi ile ilgili sadece tek yerde aykırı imla görülmüştür:

o
Bakara suresi 81. ayetteki “ﺳ ِّﻴﺌَﺔ
َ ” kelimesinin resm-i mushaf kaidelerine göre tek “ya”
25
( )ﻱile yazılması gerekirken yan yana iki “ya” ( )ﻱile yazılmıştır.26
o
2.2. İspat
İspat, Kur’ân-ı Kerîm lafızlarında “elif” ()ﺍ, “vav” ()ﻭ, “ya” ( )ﻱharflerinin yazıda ispat
edilmesi, gösterilmesi gerektiğine işaret eden kaideleri ifade etmektedir. TMSK E.H. 29 nr.
mushafta, tek bir yerde ispat kaidesine aykırı yazım tespit edilmiştir:
o
Bakara suresi 251. ayette bulunan “ َ ” َﺟﺎﻟُﻮﺕkelimesi resm-i mushaf kaidelerine göre
“elif” ( )ﺍile yazılması gerekmekte iken27 “elif” ( )ﺍolmadan yazılmıştır.28
o
2.3. Maktu/Mevsul Yazılması Gereken Kelimeler
Hz. Osman döneminde gerçekleşen istinsah faaliyetinde, yan yana gelen iki kelimeden
bazısının bitişik, bazılarının ise ayrı yazıldığı bilinmektedir. Maktu, ayrı yazılması gereken
kelimeleri; mevsul, bitişik yazılması gereken kelimeleri ifade etmektedir. TMSK E.H. 29 nr.
mushaf üzerindeki inceleme neticesinde bu başlık altında yer verilebilecek, resm-i mushaf
kaidelerine uymayan tek bir kelime olduğu görülmüştür:
o
Bakara suresi 240. ayetteki “ ”ﻓ۪ ﻲ َﻣﺎkelimelerinin resm-i mushaf kaidelerine göre maktu,
ayrı yazılması gerekmektedir. 29 Ancak mevsul, bitişik olarak yazılmıştır.30
o
2.4. Mesâhif-i Emsâr’ın Yazım Şekilleri
Hz. Osman döneminde istinsah edilip dönemin belli başlı merkezlerine gönderilen
mushaflar (Mesâhif-i Emsâr), bazı kelimelerin yazımında farklılıklar ihtiva etmekteydi. Bu
farklı imla özellikleri dikkate alınarak muhtelif mekanlardaki mushafların hangi belde
mushafına uygunluk arz ettiği tespit edilmeye çalışılmaktadır. TMSK E.H. 29 nr. mushafta
bu konu kapsamında üç yer bulunduğu görülmüştür:
o
Bakara Suresi 116. ayetteki “ ” َﻭ َﻗﺎﻟُﻮﺍkelimesi Medine ve Şam Mushafında başında “vav”
( )ﻭolmadan yazılmıştır.31 TMSK E.H. 29 nr. mushafta bu kelime başında “vav” ( )ﻭile
yazılmıştır: Medine ve Şam hariç diğer belde mushaflarına yazım olarak uymaktadır.32
o
Bakara Suresi 132. ayettteki “ﺻﻰ
”ﻭ َﻭ ﱣ
َ kelimesi Medine ve Şam Mushaflarında birinci
33
“vav” ( )ﻭile “sad” ( )ﺹarasına “elif” ( )ﺍziyadesi ile “”ﻭ ﺍ ﻭﺻٰ ﻰ
َ şeklinde yazılmıştır.

25

ed-Dani, Ebu Amr, el-Mukni‘, s. 381.
TMSK E.H. 29/37b.
27
ed-Dani, Ebu Amr, el-Mukni‘, s. 260.
28
TMSK E.H. 29/132b.
29
ed-Dani, Ebu Amr, el-Mukni‘, s. 470; el-Mehdevî, Hecâü Mesâhifi’l-Emsar, s. 48; Ebu Davud, Muhtasaru’tTebyîn, C. II, s. 297; el-Kirmanî, Mahmud b. Hamza, Hattü’l-Mesahif, s. 87; İbn Vesîk, Ebû İshâk, el-Câmiʿ
limâ Yuhtâcü ileyhi min Resmi’l-Mushaf, s. 89.
30
TMSK E.H. 29/126a.
31
ed-Dani, Ebu Amr, el-Mukni‘, s. 571; Ebu Davud, Muhtasaru’t-Tebyîn, C. II, s. 202; el-Kirmanî, Mahmud b.
Hamza, Hattü’l-Mesahif, s. 80.
32
TMSK E.H. 29/55b.
33
İbn Ebi Davud, Kitabü’l-Mesahif, C. I, s. 245; ed-Dani, Ebu Amr, el-Mukni‘, s. 571; el-Mehdevî, Hecâü
Mesâhifi’l-Emsar, s. 97; Ebu Davud, Muhtasaru’t-Tebyîn, C. IV, s. 210; el-Kirmanî, Mahmud b. Hamza,
Hattü’l-Mesahif, s.81.
26
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Bu kelime TMSK E.H. 29 nr. mushafta Medine ve Şam dışındaki mushaflara uygun biçimde,
“elif” ( )ﺍolmadan yazılmıştır.34
o
Bakara Suresi 234. ayetteki “ َ ”ﻓ۪ ﻴ َﻤﺎ“ ”ﻓ۪ ﻴ َﻤﺎ َﻓ َﻌ ْﻠﻦkelimesi Medine Mushafında mevsul,
bitişik, diğer Mesahifte ise munfasıl, ayrı yazılmıştır.35 Bu kelime TMSK E.H. 29 nr.
mushafta Medine mushafına uygun olarak bitişik yazılmıştır.36

SONUÇ
Hicri ilk asırlarda imla edilmiş olan TMSK E.H. 29 envanter numaralı mushaf üzerine kadim
kaynaklar esas alınarak gerçekleştirilen bu araştırmada, Fatiha ve Bakara surelerinde toplam
177 kelime üzerinde resm-i mushaf kaidelerine mutabakat açısından inceleme yapıldı.
Bunlardan 114’ü hazf, 40’ı ispat, 13’ü hemze, 10’u kelimelerin maktu/mevsul yazımı, 3’ü ise
Mesâhif-i Emsâr’ın yazım şekilleri kapsamındadır.
Hazf konusu resm-i mushaf ile alakalı eserlerde en fazla hakkında bilgi verilen başlıktır.
TMSK E.H. 29 nr. mushafta, hazf başlığı ile alakalı 114 kaideden 11 tanesinde kurala aykırı
yazım tespit edilmiştir ki bunlardan 10’u “elif” (’)ﺍin, 1’i ise “ya” (’)ﻱnın hazfi konusundadır.
Resm-i mushaf ilmi eserlerinde hazften sonra en çok malumata yer verilen ispat başlığındaki
40 kaideden 1 tanesi TMSK E.H. 29 nr. mushafta kurallara uygun olmayan şekilde yazıldığı
tespit edilmiştir. Hemze başlığında yer alan 13 yerin tamamında kurala uygun imla
bulunduğu, kelimelerin maktu/mevsul yazımı hususundaki 10 yerden yalnız 1’inde kurala
mutabakat etmeyen yazım olduğu saptanmıştır. Hz. Osman devrinde yapılan istinsah faaliyeti
sonrası muhtelif beldelere gönderilen mushafların yazım özellikleri mevzusunda Bakara
suresinde 3 kelime hakkında bilgi mevcut olduğu; bu kelimelerin TMSK E.H. 29 nr.
mushaftaki imlası incelendiğinde ikisinde Medine ve Şam mushafları hariç Basra, Kufe ve
Mekke mushaflarına uygun yazıldığı, 1 yerde ise yalnızca Medine mushafına uygun yazıldığı
görülmüştür.
Tüm bilgiler dikkate alınarak Fatiha suresinde farklı bir imla özelliği bulunmadığı, toplam
177 kelimenin 14 tanesinde kurala uygun olmayan imla mevcut olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu sonuç mushafın sahabe dönemine, Hz. Ali’ye ait olmadığına bir delil olarak
nitelendirilebilir. Erken dönemde imla edildiği aşikar olan bu mushafın resm-i mushaf
kaidelerine tam anlamıyla uygunluk göstermemesi, üzerine durulması gereken bir
problemdir. Zira elimizdeki kaynakların bize aktardığı bilgilere göre ilk mushafların imlası,
sonraki dönem mushaflarının yazımında bağlayıcı nitelikte kabul görmüştür. Bu durumda iki
seçeneğin olasılığı tezahür etmektedir; ya bu mushafın yazımında katip kaynaklarda verilen
bilgilere uygun bir imla ile değil kendi tercihleri doğrultusunda yazımı tercih etmiştir, ya da
kadim kaynaklar vesilesiyle bize ulaşan kaidelerin sıhhati şüphelidir. Resm-i mushaf ilmi
kaynaklarındaki bilgiler ile erken dönem mushafların imlasının tearuzu, üzerine çalışma
yapılmış kadim mushafların ortak niteliği olarak ifade edilebilir. Çünkü bu hususta yapılan
çalışmalarda az ya da çok resm-i mushaf kaidelerine uyumsuzluğun mevcudiyeti ulaşılan
sonuçlar arasındadır.37 Bu sebeple resm-i mushaf ilminin çerçevesini tayin etmede sadece
mevcut kaynaklar mı yoksa erken dönemlere ait olduğu bilinen mushaflar mı esas alınacak,
üzerine müzakere edilmeye muhtaç bir mevzu olarak karşımızda durmaktadır.

34

62b.
el-Mehdevî, Hecâü Mesâhifi’l-Emsar, s. 48; Ebu Davud, Muhtasaru’t-Tebyîn, C. II, s. 297; el-Kirmanî,
Mahmud b. Hamza, Hattü’l-Mesahif, s. 87; İbn Vesîk, Ebû İshâk, el-Câmiʿ limâ Yuhtâcü ileyhi min Resmi’lMushaf, s. 89.
36
TMSK E.H. 29/122a.
37
Bkz. Altıkulac, Tayyar, Gunumuze Ulaşan Mesahif-i Kadime, IRCICA Yayınları, İstanbul, 2015, s. 215.
35
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RUHU’L BEYÂN TEFSİRİ ÖZELİNDE HZ. PEYGAMBERE SALAVAT
GETİRMENİN MAHİYETİ VE TASAVVUFTA SALAVATIN ÖNEMİ
Derviş DOKGÖZ
Malatya Directorate of National Education
ORCID: 0000-0002-0891-0696
ÖZET
Hz. Peygamberi tazim etmek, anmak, övmek, gönülden selamlamak, onun için dua etmek,
ona yardımda bulunmak ve ona saygı sunmak gibi anlamlara gelen ‘salavat’ kelimesi, ‘salât’
kelimesinin çoğulu olup dinî literatürde yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. Hz.
Peygambere salavat getirme konusunda özellikle Kur’an’daki “Allah ve melekleri
peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve onu tam bir teslimiyetle
selamlayın.” (el-Ahzâb 33/56) ayetinin öne çıktığı görülür. Zira bu ayet gereği müminlere,
peygamberlerine salâtta bulunmaları ve onu selamlamaları emredilmiştir. Bu ayetin bir
ahkâm ayeti olması münasebetiyle bu konu üzerine fakihlerin eğildiği ve ayetten çeşitli fıkhî
hükümler çıkardıkları görülmektedir. Buna karşın salavat getirme konusunun en çok
gündemde tutulduğu ve buna büyük önem atfedildiği alanın ise tasavvuf olduğu
görülmektedir. Zira tasavvufî yaşamda genel olarak tüm tarikatlarda en önemli virdlerden
(zikirlerden) birisi de salavat olup, salavat getirmek seyrüsülûkun en önemli unsurlarından
birisi konumundadır. Bu nedenle tasavvuf yaşamında Hz. Peygambere ne kadar çok salât ve
selam getirilirse o kadar çok Allah’a ve peygambere yakınlık sağlanmış ve onların sevgisi
kazanılmış olur. Bu bildiride mutasavvıf müfessirliği ile öne çıkan İsmail Hakkı Bursevî’nin
(ö. 1137/1725) Rûhu’l-Beyân adlı tefsirinde Hz. Peygambere salavat getirmeye dair görüşleri
ile genel olarak tasavvuf anlayışında salavatın önemine dair bir bilgilendirme yapılması
amaçlanmıştır. Bursevî’nin özellikle Ahzâb suresi 56. ayeti bağlamında salavata dair dile
getirdiği görüşleri sistematize edilerek aktarılacak, ayetteki salât ve selam emrinin
mutasavvıflar nezdinde bulduğu karşılığa değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Salavat, Bursevî, Rûhu’l-Beyân, Tasavvuf
THE CONCEPT OF UTTERING SALAWAT TO PROPHET MUHAMMAD IN
SPECIFIC TO THE RUHU'L BEYÂN TAFSIR AND THE IMPORTANCE OF
SALAWAT IN SUFISM
ABSTRACT
The word 'salawat', the plural of 'salat', means glorifying, commemorating, praising Prophet,
greeting him wholeheartedly, praying for him, helping and respecting him, and it is a concept
widely used in religious literature. Regarding saying salawat to Prophet, especially in the
Qur'an, we see the verse "Allah and His angels send blessings on the Prophet. O you who
believe! You, too say salat to him and greet him with whole acquiescency." (al-Ahzab 33/56)
Because, in accordance with this verse, muslims are commanded to pray and greet their
prophets. Since this verse is a legal verse, it is seen that the faqihs/jurists focused on this issue
and deduced various jurisprudence from the verse. On the other hand, it is seen that the
branch of science in which uttering salawat is kept on the agenda and attaches great
importance to is Sufism. Because, one of the most important vird (dhikr) in all sects in Sufi
life in general is salawat, and reciting salawat is one of the most important elements of
tasawuf training. For this reason, the more we say salawat to Prophet in the life of Sufism,
the more closeness to Allah and the Prophet is achieved and their love is won.
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In this paper, with the views of İsmail Hakkı Bursevi on uttering salawat to the Prophet in his
tafsir named Ruhu'l-Beyan, it is aimed to provide information about the importance of
salawat in the understanding of Sufism in general.
Keywords: Salawat, Bursevi, Ruhu’l-Beyan, Sufism

1. GİRİŞ
Ahzâb suresinin 56. ayetinde Allah’ın ve meleklerin Hz. Peygambere salât ettikleri,
mü’minlerin de ona salât etmeleri emredilmektedir. Bu ayetteki ‘salât etme’ emri ile neyin
kastedildiği konusunda çeşitli görüşler ortaya çıkmıştır. Bu ayet ve konuya dair bir kısım
hadislerden hareketle mü’minlerin “Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli
Muhammed” şeklinde veya benzer formlarla salavat getireceklerine dair yaygın bir kanaat
oluşmuştur. Hz. Peygamber için salavat getirme, sadece onun hadislerinde belirtilen şekli ile
kalmamış, özellikle tasavvuf çevrelerinde hadislerde yer alan formuna uygun olarak birçok
yeni salavat şekli de ortaya çıkmıştır. Bu bildiri ile ilgili ayette yer alan salât kavramı
hakkındaki görüşler ve mutasavvıf bir müfessir olan İsmail Hakkı Bursevî’nin Ruhu’l-Beyân
adlı tefsirinde yer alan salavata dair görüşleri aktarılacaktır. Bursevî’nin müfessirlik yönü
yanında önde gelen bir mutasavvıf olması ve tefsirinde salavat konusuna oldukça geniş yer
vermesi nedeniyle onun konuya dair görüşlerinin aktarılmasının önemli olduğunu
düşünüyoruz. Ayrıca tasavvuf anlayışında salavatın yerine ve önemine de kısaca
değinilecektir.
2. SALAVAT KAVRAMI
Salavat kelimesinin türediği kök olan “salât/ ”ﺻﻠﻮﺓkelimesinin en yaygın sözlük anlamı
‘dua’dır. Bu anlamın cahiliye dönemi de dahil olmak üzere salât kelimesi için kullanılan
temel sözlük anlamı olduğu görülmektedir. Bunun yanında sırtın ortası, kuyruk sokumu,
uyluk, tazim, güzel övgü, anma, sena, rahmet, istiğfar, merhamet, bereket, ibadet, tesbih,
nusret (destekleme) ve ibadethane gibi anlamları da bulunmaktadır. (Karaalp, 2018: 174-200)
Salât kelimesi İslam’ın tebliği ile birlikte dua ve ibadet şeklindeki sözlük anlamlarına dayalı
olarak, tekbirle başlayan, kıyam, rükû ve secde gibi belli hareket ve dualardan (sözlerden)
oluşan ve selam ile biten bedenî ibadetin yani Türkçe ifadesi ile ‘namaz’ın adı olmuştur.
İslam’ın beş temel esasından birisini teşkil eden ve Müslümanların en önemli ortak paydası
konumundaki bu amelî ibadetin genel olarak fiilî ve sözlü bir dua niteliğindeki rükünlerden
oluşması, salât kelimesinin sözlük ve ıstılahî anlamları arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
(Yaşaroğlu, 2006: 350) Ancak salât kelimesinin ıstılahî anlamı namaz ile sınırlı değildir.
Özellikle “Allah ve melekleri peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât
edin ve onu tam bir teslimiyetle selamlayın.” şeklindeki Ahzâb suresi 56. ayeti ekseninde
salât ve bu kelimenin çoğulu olan salavat kavramı, ‘Hz. Peygamberin anılması, gönülden
selamlanması, ona saygı ve bağlılığın sunulması’ şeklinde bir terim anlamı daha kazanmıştır.
Bu anlamı ifade etmek üzere ayetteki salât ve selam kelimelerinin birlikte kullanımı ile
‘salâtüselam’ şeklinde bir terkip de ortaya çıkmıştır ki bu terkip daha çok Hz. Peygamber için
olan salavatı ifade edecek şekilde kullanılmıştır. Bu terkibin daha çok Osmanlı Türkçesi’nde
yaygın olarak kullanıldığı da belirtilmiştir. (Yaşaroğlu, 2006: 350)
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Kur’an’da salât kavramının özellikle zekat ile birlikte zikredildiği yerlerde “namaz”
anlamında kullanıldığı, bunun yanında mağfiret (Ahzab, 33/43), rahmet (Bakara 2/157), dua
(Tevbe 9/103), Kur’an okuma (İsra 17/110), din (Hud 11/87), ibadethane (Hac 22/40), cuma
namazı (Cuma 62/9), cenaze namazı (Tevbe 9/84) gibi anlamlarla yer aldığı da
görülmektedir. (Okumuş, 2004:12-15; Güllüce, 2005: 177-178) Kur’an’da salât kelimesinin
kullanıldığı bir kısım ayetler (Ahzâb 33/43; 2/Bakara 157; Tevbe 9/103; Nur 24/41) göz
önüne alındığında salâtın Allah’a, meleklere, peygambere, insanlara ve başka varlıklara da
izafe dilerek kullanıldığı görülür. Bu ayetler muvacehesinde genel olarak salât kelimesine,
izafe edildiği varlığa göre şu anlamlar verilmiştir: Allah’ın salâtı; rahmet, övgü, yüceltme,
bağışlama, lütuf ve ihsanda bulunması anlamındadır. Meleklerin salâtı; kullar için rahmet ve
mağfiret dilemeleri, yüceltilmesini istemeleridir. Peygamberin salâtı; kendisi ve ümmeti için
rahmet, bağışlanma, lütuf ve ihsan dilemesi iken, müminlerin salâtı ise kul olarak Allah’a
duada bulunmaları, isteklerini arz etmeleri; Peygamberin ümmeti olarak da Peygambere karşı
sevgi ve bağlılıklarını sözlü olarak ifade etmeleri, onu yücelterek ve överek onun için dua
etmeleridir. (Serinsu, 2001: 127-128)
Kâ’b B. Ucre’den nakledilen bir rivayette Hz. Peygambere kendisine nasıl salât okunacağı
ﱠ
sorulduğunda O; “ ،ٌِﻴﻢ ِﺇ ﱠﻧﻚَ َﺣﻤِ ﻴﺪٌ َﻣ ِﺠﻴﺪ
َ ِﻴﻢ َﻭ
َ َﺻ ﱠﻠﻴْﺖ
َ ﻋ َﻠﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ
َ ﺻ ِّﻞ
َ ﻋ َﻠﻰ ﺁ ِﻝ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻛ َﻤﺎ
َ ﺍﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ
َ ﻋ َﻠﻰ ﺁ ِﻝ ِﺇﺑ َْﺮﺍﻫ
َ ﻋ َﻠﻰ ِﺇﺑ َْﺮﺍﻫ
ﱠ
َ
َ
ْ
َ
َ
ٌِﻴﻢ ﺇِ ﱠﻧﻚَ َﺣﻤِ ﻴﺪٌ َﻣ ِﺠﻴﺪ
َ ِﻴﻢ َﻭ
َ َﺎﺭﻛﺖ
َ ﻋﻠﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ
َ ﺎﺭ ْﻙ
َ ﻋﻠﻰ ﺁ ِﻝ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻛ َﻤﺎ َﺑ
ِ  ﺍﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﺑAllah'ım!
َ ﻋﻠﻰ ﺁ ِﻝ ﺇِﺑ َْﺮﺍﻫ
َ ﻋﻠﻰ ﺇِﺑ َْﺮﺍﻫ
Muhammed'e ve Muhammed'in âli üzerine, İbrahim ve İbrahim'in âli üzerine salât ettiğin gibi
salât et. Şübhesiz ki Sen Hamîd'sin (övülmeye layık olansın), Mecîd'sin (şanı yücesin).
Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in âline, İbrahim ve İbrahim'in âline bereket ihsan
ettiğin gibi (mübarek kıldığın gibi) bereket ihsan eyle! Şübhesiz ki Sen Hamîd'sin, Mecîd'sin”
şeklinde cevap vermiştir. (Buhari, Enbiya, 10)
Hz. Peygamberin bu ifadeleri ayette yapılması istenilen şeyin ne olduğunu ortaya koyan bir
açıklama olarak görülmüş, böylece salâtın mahiyeti sahabeye ve sonraki gelecek nesillere bu
şekilde öğretilmiştir. Ayrıca sahabenin peygamberimize bu ayetin gereği olarak salâtı nasıl
yerine getireceklerini sorması da, onların salâtın hususî bir şeklinin olmasının gerektiğini
düşünmeleri nedeniyle olduğu dile getirilmiştir. Yani salât özel nitelikli bir uygulamayı ifade
eder şekilde olmalı ve keyfiyetinin belirlenmesi de ancak Hz. Peygamber tarafından
yapılmalıdır. Sonuçta da bu şekilde belirlenmiş ve Hz. Peygamber’in yüceltilmesi hususunda
salavat, özel olarak bu kelimelerle öğretilmiştir. (Başaran, 2019: 763-764)
Hz. Peygambere salavat getirme konusunda delil getirilen Ahzâb suresi 56. ayeti hakkında
daha geniş yorumlar da mevcuttur. Buna göre ayetin bağlamı yönüyle ele alındığında bu
ayetteki salât ile birçok düşmanlık ve iftira ile karşı karşıya kalan Hz. Peygambere
Müslümanların sahip çıkmaları, onu savunmaları, ona arka çıkmaları ve destek vermeleri
istenmiştir. Bu görev de sadece o döneme ait olmayıp, her dönemde Hz. Peygambere karşı
yöneltilen düşmanca saldırılara ve şeytani planlara karşı o korunmalı ve savunulmalıdır. Bu
nedenle salavat denildiğinde Peygambere sevgi, saygı ve bağlılık sunma yanında bu şekilde
onu savunmak ve desteklemek de akla gelmelidir. Ayrıca herkesin salâtüselamı aynı olmayıp,
herkes kendi gücü ve imkanı ölçüsünde bunu yerine getirmelidir. Bu nedenle salâtüselam
sadece sözlü olarak belirli sözleri söylemekle kalmamalı, Hz. Peygamberin tebliğ ettiklerine
tam ittiba ve teslimiyeti de kapsamalıdır. Yine ona tam bir güven duymak, sadakatle bağlılık
ve her durumda onun yanında tavır alabilmektir. (Sülün, 2018: 33-37)
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3. MÜFESSİR İSMAİL HAKKI BURSEVÎ’NİN SALAVATA DAİR GÖRÜŞLERİ
3.1. Ahzâb Suresi 56. Ayetteki Salât Kelimesine Yüklediği Anlamlar
Bursevî, Ahzâb suresi 56. ayetin tefsirinde salâtın Allah, melekler, peygamber ve mü’minler
için ne anlama geldiği konusunda görüşler aktarmaktadır. Bu konuda her ne kadar öncelikle
Hz. Peygambere salât emrinin;
ﺳ ِّﻠ ْﻢ
َ ﺻ ِّﻞ
َ ﻋ َﻠﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﻭ
َ ﺍ َ ّﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ
ّﺳﻠ ْﻢ
ﱠ
َ
َ ُ ﺻﻠﻰ ﷲ
َ ﻋﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ
َ
َ
ﺳ ِّﻠ ْﻢ
ﻭ
ﺪ
ٍ
ﻤ
ﺤ
ﻣ
ﻝ
ﺁ
ﻰ
ﻠ
ﻋ
ِ ُ َ ﱠ
َ ﻋ َﻠﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﻭ
َ ﺻ ِّﻞ
َ
َ ﺍ َ ّﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ
şekillerinden biri ile yerine getirilebileceğini belirtse de, salâtın manasına dair aktardığı
görüşlerden onun salâtı sadece bu dar anlamı ile ele almadığı görülmektedir. Ona göre
Allah’ın salavatı; peygamber dışındaki insanlar için rahmet, peygamber için ise senâ, sözlü
olarak medh/övme, tevfîk (başarılı kılma) ve fiilen desteklemedir. Meleklerin salatı ise
peygamber dışındakiler için istiğfar, peygamber için olduğunda ise onun faziletini izhar,
sözlü olarak övmek, fiilen de yardım ve destek olmak manasınadır. Mü'minlerin salâtı;
peygamber dışındakiler için dua, Peygamberimiz için olduğunda sözlü olarak şefaat dilemek
ve fiilen onun sünnetine tabi olmak manasınadır. (Bursevî, 1912: VII, 220) Ayrıca Allah’ın
salavatının Hz. Peygamberi Makam-ı Mahmud’a ulaştırması, meleklerin salavatının Hz.
Peygamberin mertebesinin yükselmesi için dua etmeleri, ümmetin salavatı ise ona tabi
olmaları, ona muhabbet beslemeleri, güzel sözlerle onu anmaları ve yüceltmeleri olduğunu
belirtmektedir. (Bursevî, 1912: VII, 222-223) Görüldüğü üzere Bursevî de salavat
kelimesinin alamını sadece belirli dua sözlerini söylemek olarak kısıtlamamaktadır.
Rûhu’l-Beyân’da Allah’ın kulları üzerine salâtı hakkında işârî/tasavvufî yorumlara da yer
verilmektedir. Buna göre Allah’ın kullarına salâtı, kulların mertebelerine göre derecelidir. Bu
kapsamda salâtın manaları; rahmet, mağfiret, bereket, ilham, müşahedeler, keşifler, cezbeler,
kurb (Allah’a yakınlık), şürb (ilahî aşkı tatma/yaşama), reyy (kanma), sekr (manevi
sarhoşluk), tecelli, fenâfillâh, bekâbillâhtır. (Bursevî, 1912: VII, 222) Görüldüğü üzere
salavatın tasavvufî yorumunda Allah’tan kullarına olan bütün manevi mevhibeler de salât
olarak nitelenmektedir.
3.2. Bursevî’nin Salavatın Önemine Dair Verdiği Bilgiler
Bursevî, salavatın şu özellikleri taşıdığını belirtmektedir:
Allah Teâlâ önce kendisi Hz. Peygambere sâlat etmiş, böylece Peygamberin O’nun katındaki
şeref ve yüceliğini ortaya koymuş, aynı zamanda mü’minleri de buna teşvik etmiştir. Bu
yüzden salavat, diğer ibadetlerden farklı ve yüce bir ibadettir. Hz. Peygambere bu şekilde
Allah’ın salât etmesi, meleklerin Hz. Adem’e secde etmelerinden daha kâmil ve daha büyük
bir şereftir. Zira orada Hz. Adem’e yalnızca melekler secde etmişti. Hz. Peygambere salavata
ise bizzat Allah’ın da salât ederek katıldığı görülmektedir. Başka bir ibadette böylesi bir
durum yoktur. (Bursevî, 1912: VII, 222-224) Bu yönüyle peygambere salavat getirmek
öncelikle Allah’ın salâtına tabi olmak ve eşlik etmektir ki, böylesi bir tabiiyetin mü’min için
başlı başına kıymeti ölçülmeyecek bir durum olduğu belirtilmiştir. (Kılınçlı, 2021: 314)
Ümmetin salavatında resullerin en faziletlisinin ümmeti olmaktan dolayı Peygambere
teşekkür manası da vardır. Peygamberimizin şefaati de yine salavat sayesinde hak edilir. Zira
salavat okuyana Peygamberimizin şefaatinin vacip olması durumu vardır. Bu yüzden salavat
kıyamet günü kurtuluş vesilelerindendir. (Bursevî, 1912: VII, 223)
Salavatta Allah’a ve Peygamber Efendimize yakınlaşma vardır. Yine salavat ile Peygamberin
mertebesi yücelirken onun ümmetinin de mertebesi yücelmiş olur. Diğer yandan salavatla
Peygamberimize muhabbet ispat edilmiş olur. Ayrıca meleklerin sürekli peygambere salavat
getirdikleri ayette bildirildiğinden, salavat getiren kişi melekler mesabesinde olmuş olur.
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Ümmetin Peygambere hediyesi konumunda olan salavat, Allah’ın selamına nail olmayı ve
feyze ulaşmayı da sağlar. Böylece salavat getiren kişi nefsine ilahî rahmeti celbetmiş olur.
(Bursevî, 1912: VII, 222-227)

3.3. Salavatın Kısa Tahlili ve Çeşitleri
Bursevî, Kâ’b B. Ucre’den rivayet edilen ve yukarıda aktardığımız şekli ile salavatın yerine
getirilmesinin istendiğini belirttikten sonra salavatın lafızları üzerinde şu tahlilde
bulunmaktadır: Salavata  ﺍ َ ّﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢşeklinde yani ُÜَ ﺍismiyle başlanması önemli olup, bu isim Yüce
Yaratanın bütün isim ve sıfatlarını kendinde toplayan cami ismidir. Bu yüzden salavata ّﻳﺎ ﺭﺏ
ﺻ ِّﻞ
َ veya ﺻ ِّﻞ
َ  ﻳﺎ ﺭﺣﻤﻦgibi ifadelerle başlanmaz. Peygamberimizin ‘çokça övülen’ anlamındaki
 ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ/Muhammed isminin kullanılması da salavatın medh ve senâ makamında oluşuna uygun
düşmüştür. Salavattaki “Âli Muhammed/ ”ﺁ ِﻝ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪifadesi içine de Peygamberimizin ezvâc-ı
tahirâtı, Haşimoğullarından iman eden akrabaları ve ümmetinden olan tüm takva sahiplerinin
de gireceğini belirtmektedir. َﺻ ﱠﻠﻴْﺖ
َ  َﻛ َﻤﺎifadesi hakkında ise şu hususlara dikkat çekmektedir:
Burada  ﻙharfi ile yapılan teşbih, nâkıs olanın kâmil olana ilhakı/benzetilmesi türünden bir
teşbih değildir. Yani burada benzetilenin üstünlüğü üzerine bir teşbih yoktur. Bu durum; “ َﻓ ِﺎﺫَﺍ
ﷲ َﻛ ِﺬ ْﻛ ِﺮ ُﻛ ْﻢ ٰﺍ َﺑﺎ َء ُﻛ ْﻢ
َ  َﻗHacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de, atalarınızı
َ ﻀ ْﻴﺘ ُ ْﻢ َﻣﻨَﺎ ِﺳ َﻜ ُﻜ ْﻢ َﻓﺎﺫْ ُﻛ ُﺮﻭﺍ
andığınız gibi Allah’ı anın.” (Bakara 2/200) ayetindeki benzetme gibidir. Peygamberimiz
salavatta böyle bir teşbih kullanarak ümmetine babalarına (atalarına) saygı ve hürmeti
öğretmiş oldu. Halbuki kendisine getirilen salavat Hz. İbrahim’e getirilen salavattan daha
üstün idi. Bursevî, bu konuda ayrıca Hz. İbrahim’in “Rabbimiz! İçlerinden onlara bir
peygamber gönder; onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her
kötülükten arındırsın.” (Bakara 2/129) şeklinde dua ettiğini, Hz. Peygamberin de “Ben babam
İbrahim’in duasıyım” buyurarak bu duruma işaret ettiğini, işte Hz. İbrahim’in bu duasına
karşılık Peygamberimizin de bu şekilde salavatta onun adını anarak teşekkürde bulunduğunu
belirtmektedir. (Bursevî, 1912: VII, 220-226) Bu konuda farklı yorum ve açıklamalar da
bulunmaktadır. (Işık, 1989: 276; Kılınçlı, 2021: 312)
Bunun yanında önde gelen sahabîler veya müçtehit imamlar yahut da meşâyih gibi salih
kimseler için salavat söylenemeyeceğini de belirtmektedir. Bu konuda doğrusunun ancak
peygamberler ve melekler için salât getirilebileceği olduğunu, ‘taraddî’nin (radıyallahu anh)
ise sahabeler, evliyâullah ve alimlere mahsus olacağını, rahmet dilemenin (rahimehullah) ise
mü’minlere için söyleneceğini dile getirmektedir. Ayrıca Peygamber Efendimizin ismi
yazıldığında salavat sözlerinin eksiltilerek rumuzlu yazılmasının yani ﻋﻢ/a.s. veya ﺻﻌﻠﻢ/
(S.A.V.) şeklinde yazılmasının da doğru olmadığını, mekruh olduğunu belirtmektedir.
(Bursevî, 1912: VII, 228)
Konuya dair Hz. Peygamberden aktarılan hadislerde sadece namazlarda okunan ve içerisinde
Hz. İbrahim’in de anıldığı -bu yüzden ‘İbrahimiyye Salavatı’ olarak da adlandırılan- salavat
şekli geçmekte iken, sonraki dönemlerde özellikle tasavvuf çevrelerinde salavat getirmenin
veya salâtüselamın birçok farklı şekil ve formları ortaya çıkmıştır. Yaygın olarak bilinen
“Salât-ı Münciye” ve “Salât-ı Tefrîciye” de bunlardandır. Dikkat çekici bir durum da
Bursevî’nin dört bin (hatta bir rivayete göre ise on iki bin) çeşit salavat bulunduğu bilgisini
aktarmasıdır. (Bursevî, 1912: VII, 233) Bu kadar fazla sayıda salavatın oluşmasında
mutasavvıfların keşf ve ilhamlarına dayalı olarak salavatlar oluşturmalarının etkili olduğu
görülür. Mutasavvıflarca yeni salavat şekilleri oluşturulurken de genelde Hz. Peygamberden
nakledilen salavatlara sayısal eklemeler veya onun için bir kısım medh/övgü ilaveleri
yapılarak bu salavatlar türetilmektedir. (Yücer, 2005: 254-255)
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Örneğin, ﻋ َﻠﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ
َ ﺻ ِّﻞ
َ (yarattıklarının sayısınca) veya ٍِﺑ َﻌﺪَﺩَ ُﻛ ِّﻞ ﺩَﺍءٍ َﻭﺩَ َﻭﺍء
َ  ﺍ َ ّﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢifadesine َﻋﺪَﺩَ َﻣﺎ َﺧ َﻠ ْﻘﺖ
(bütün hastalıkların ve şifaların adedince) yahut da ﺎﺭ
ِ ( ِﺑ َﻌﺪَﺩَ َﺭ ْﻣ ِﻞ ﺍﻟ َﻘ ﱠﻔçölün kumları sayısınca)
gibi sayısal ifadeler eklenerek yeni salavat şekilleri üretildiği görülmektedir. (Bursevî, 1912:
VII, 233)
Bütün tarikatlarda, mensuplarına yaptırılan günlük virdlerinde belli sayıda salavatın yer aldığı
görülmektedir. Aynı zamanda toplu yapılan tarikat zikirlerine de salavat ile başlanır ve
salavat ile sonlandırılır. Ayrıca tasavvuf zikir meclislerinde Allah ve O’nun isimlerinin
zikrinden sonra en çok tekrar edilen zikir de salavat olmaktadır. (Yücer, 2005: 255) Bursevî
de, zikir gerek ferdi gerekse toplu olarak yapılsın mutlaka başlangıcında salavat getirilmesi
gereklidir, demektedir. (Bursevî, 1912: VII, 233)

3.4. Bursevî’ye Göre Salavat Getirmenin Gerekli Olduğu Yerler
Bursevî, Tahavî’nin (321/933) Peygamber Efendimizin mübarek isimleri dil ile anıldığı veya
başkasından işitildiği zaman salavat okumanın vacip olduğu yönünde fetva verdiğini
aktarmaktadır. Zira hadislerde yanında ismi anıldığı halde Peygambere salavat getirmeyen
için, “Allah onu uzaklaştırsın” veya “Burnu sürtülsün” türünden ifadelerin bulunduğu, yine
böylelerinin asla peygamberin yüzünü göremeyeceği belirtilmiştir. (Bursevî, 1912: VII, 227)
Bursevî, Ahzâb suresi 56. ayeti gereği Hz. Peygambere salavatın şer’an da aklen de vacip
olduğunu belirtmektedir. Ancak bu emir ve vaciplik mutlak olup, tekrarı gerektirmemektedir.
Fetva bunun üzerine olup, kişi hayatta bir defa da salavat getirmiş olsa bu ayetin gereğini
yerine getirmiş olur. Tıpkı kelime-i şehadeti söylemek gibi. Namazın son teşehhüdünde
salavat okumak Hanefî ve Malikî mezheplerine göre sünnet olsa da, Şafiî mezhebine göre
namazın kabul şartlarından, Ahmet b. Hanbel’e (241/855) göre ise namazın bir rüknü olup
yerine getirilmesi zorunludur. Bursevî, dua edilirken de salavat getirilmesinin vacip olduğunu
belirtmektedir. (Bursevî, 1912: VII, 227-228) Bu konuya dair Hz. Peygamberin de bir hadisi
bulunmaktadır. Hz. Peygamber, bir adamın duasında Allah'a hamd etmeden ve Peygambere
salavat getirmeden dua ettiğini duymuş; “Şu adam acele etti" diyerek onu çağırmış ve ona;
“Sizden biriniz dua ettiğinde önce Rabbine hamd ve sena etsin, peygambere salavat getirsin,
ardından da istediği şekilde dua etsin” (Ebû Dâvûd, Vitr, 23) buyurmuştur.
Bursevî, ezan sırasında “Eşhedü Enne Muhammeden Rasûlüllah”tan sonra da salavat
getirileceğini belirtir. Bu konuda; “Kim, ezanda benim ismimi işitir de, başparmaklarının
tırnaklarını öper ve iki gözüne mesh ederse o kişi ebediyyen kör olmaz.” (Aclûnî, 1932: II,
206-207) şeklinde bir rivayet aktarmakta, genelde muhaddislerin bu yöndeki rivayetleri sahih
kabul etmedikleri ve kimi alimlerin de bu şekilde tırnakları öpmeyi ve göze sürmeyi mekruh
saydıkları bilgisine de yer vermekte, ancak yine de bazı mutasavvıf müelliflerin bu hadisi
kitaplarına almış olmasının kendileri için yeterli olduğu belirterek bu hadis amel edilmesi
gerektiğini dile getirmektedir. (Bursevî, 1912: VII, 229. Bu konuda geniş bilgi ve
değerlendirme için bk. Dokgöz, 2022: 75-76)
Bursevî ezanı işitenin ezandan sonra ezan duası olarak bilinen dua okumasının da salavat
olduğunu, ayrıca abdest alınacağı zaman da önce salavat okunup, sonra Bismillah denilerek
abdestte başlanması gerektiğini belirtir. Yine bir mescit görüldüğünde veya mescitlere
girerken de salavat okunacağını, duaların ancak salavat sayesinde icabet dairesine
gireceğinden dolayı duadan önce ve sonra mutlaka salavat getirilmesi gerektiğini, cenaze
namazının ikinci tekbirinden sonra, Cuma, Bayram ve İstiskâ namazlarının hutbelerinde
salavat okunacağını belirtir.
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Cuma günü ve gecelerinde, hac ve umre için Mekke’ye yola çıkıldığında, Hacerü’l-Esved’i
istilam sırasında, Safa ve Merve tepeleri arasında say yapılırken, telbiye bitirilince, Medine
yolunda ve Medine görüldüğünde, Peygamberimizin mübarek kabri şerifine yönelindiğinde,
hadis okumaya veya hadis derslerine başlarken, vaaz ve nasihata başlarken, önemli işler
görülürken, üzüntü ve kederli durumlardan kurtulunca, Kur'ân-ı Kerim hatmi bitirilince,
unuttuğu bir şeyi hatırlamak istediğinde, Şaban ayının gündüz ve gecelerinde salavat
okunacağını dile getirmektedir. Bunlara ilaveten Allah’a tevbe istiğfar edildiğinde, uyumak
için yatıldığında ve uykudan kalkıldığında, çarşı pazara girildiği zaman, Müslümanlarla
musafaha yapıldığında, yemeğin öncesinde ve sonrasında, bir mecliste oturulduktan sonra
kalkılırken, bir bineğe binilirken, kulak çınladığında, nikah kıyılırken, gül koklanırken ve
Peygamber Efendimiz her hatırlandığında -kalbe doğduğunda- salavatın okunması gerektiğini
belirtmektedir. (Bursevî, 1912: VII, 229-233)
Görüldüğü üzere salavat hayatın her alanına yansımaktadır. Bu durumda salavat içi şu
söylenebilir: Müslümanlar için salavat getirmek, Hz. Peygamber’e sevginin, onu en güzel
örnek edinmenin, onun sünnetine göre hayatı idame etmenin ve ona sahip çıkmanın,
kalbindeki peygamber sevgisini beyan etmenin ve ona duyulan muhabbeti derinleştirmenin
etkili bir yolu konumundadır. (Kılınçlı, 2021: 315)

4. SONUÇ
Salavata dair yapılan araştırma sonucunda görülmektedir ki, “Salavat” veya salât ve selam
kelimelerinden oluşan “Salâtüselam” kavramı, dini literatürde Hz. Peygamber için okunan,
Allah’ın onu övmesi ve yüceltmesinin istendiği, aynı zamanda rahmetinin ve selamının onun
üzerine olması dileğini ifade eden duaların genel adı olmuştur. Namazlarda okunan ve içinde
Hz. İbrahim’in de anıldığı (bu yüzden ‘İbrahimiyye salavatı’ olarak da isimlendirilen) salavat
şekli hadislerde geçen tek salavat şekli iken, sonraki dönemlerde salavat getirmenin veya
salâtüselamın birçok farklı şekil ve çeşitleri ortaya çıkmış; hatta farklı ihtiyaçlar için (örneğin
bereket, duaların kabulü, vesveseden korunma gibi amaçlar için) her birine özel farklı
salavatlar da oluşturulmuştur. Dikkat çekici bir durum da Bursevî’nin 4000 (bazı rivayetlerde
ise 12000) çeşit salavat bulunduğu bilgisini vermesidir. Bursevî salavat ile Hz. Peygambere
gönülden sevgi, saygı ve bağlılık duyguları sunularak peygamberle müminler arasındaki
muhabbet bağların güçlenmesinin sağlanacağını, yine salavat getiren kişinin Allah’ın
selamına nail olması ve onun tarafından bağışlanması, dualarının kabul olması, bereket
bulması ve sıkıntılarından kurtulması gibi birçok hayrı da elde edeceğini belirtmektedir.
Ayrıca salavatın tasavvuf yaşamında seyrüsüluk yolunda ilerleyebilmenin önemli bir unsuru
olarak görüldüğü ve hemen hemen her tarikatta günlük olarak belli sayıda salavatın mutlaka
getirilmesinin gerektiği de belirtilmelidir. Yine tarikat zikirlerinde en çok tekrar edilen
zikirlerden birisi de salavattır.
Bunun yanında Ahzâb suresi 56. ayeti gereği olan salâtın, sadece sözlü olarak belirli sözleri
söylemekle yerine gerilmiş olamayacağı, zira ayetin bağlamının gereği olarak buradaki salât
ile Hz. Peygambere Müslümanların sahip çıkmaları, onu savunmaları, ona arka çıkmaları ve
destek vermeleri istendiği şeklinde görüşler de belirtilmiştir. Buradan hareketle salavatın
Peygambere sevgi, saygı ve bağlılık sunma ve onu selamlama yanında bu şekilde onu
savunmak ve desteklemek, tebliğ ettiklerine hassasiyetle uymak ve ona tam teslimiyeti de
kapsadığı söylenebilir. Bursevî’nin de tefsirinde salât kelimesinin bu anlamlarına da
değindiği görülmektedir.
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ÖZET
Literatürde yerleşik tanımına göre göç fiziksel bir yer değiştirmeyi ifade etmektedir.
Ekonomik, politik, sosyal vb. nedenlerle yaşam standardını korumaya ya da yükseltmeye
yönelik nedenlerle gerçekleştirilen göç hareketliliğinde insanlar aynı ülke sınırları içinde
farklı bölge ve şehirlere ya da ülke sınırları dışında başka ülkelere göç etmeyi tercih edebilir.
Bu çerçevede göç hareketliliğine katılan göçmenler vasıflı ya da vasıfsız işçi, nitelikli
göçmen ve mülteci olarak isimlendirilebilir. Bununla birlikte içinde yaşadığımız dönemde
yaşanan yoğun teknolojik gelişmelerin etkisiyle göç olgusunun biçim ve içerik değiştirdiği
gözlenmektedir. Her türden bilginin, belgenin, tecrübenin ve yaşam biçiminin fiziksel bir
ortama bağlı olmaksızın sanal biçimde sunulması olarak adlandırılan dijitalleşme, yaşamın
her alanına etki eden teknolojik gelişmelerin sonucudur. Toplumsal gerçeklik de fiziksel
olmayan bir ortamda sunularak dijitalleşmeye konu olabilmekte ve insanlık tarihinde önemli
bir yere sahip olan göç olgusu da bu süreçten etkilenmektedir. Bu bağlamda günümüzün
dijitalleşen dünyasında göçün, fiziksel niteliğinin ötesinde bir anlam kazandığı söylenebilir.
Bireylerin fiziksel dünyanın gerçeklikleri ile inşa ettikleri toplumsal yaşantıları dijital
dünyada farklı bir boyutta devam etmektedir. Bu bağlamda göçün fiziksel niteliğinde bir
değişmeden söz edilebilmekte ve göç-göçmen tanımlarının, göç türlerinin dijitalleşme
ekseninde ortaya konulması gerekmektedir. İlgili literatür incelendiğinde sanal göç, göçmen
ve yerlilik gibi kavramlar dikkat çekmektedir. İletişim teknolojilerinin geliştiği dijital
dünyada sanal göç hareketlerinin arttığı görülmektedir. Bu iletişim aracılığıyla dijitalleşen
göçmen sayısında da bir artış yaşanması tahmin edilmektedir. Bu bildiride dijitalleşen göç
hareketinin sosyolojik açıdan incelenmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, Toplum, Toplumsal Gerçeklik, Dijitalleşme
A SOCIOLOGICAL DESCRIPTION OF THE DIGITIZATION OF MIGRATION
ABSTRACT
According to the definition of settled in the literature, migration refers to a physical
displacement. Economic, political, social etc. People may prefer to migrate to different
regions and cities within the borders of the same country or to other countries outside the
borders of the country. In this context, immigrants participating in migration mobility can be
named as skilled or unskilled workers, qualified immigrants and refugees. However, it is
observed that the phenomenon of migration has changed form and content with the effect of
intense technological developments in the period we live in.
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Digitalization, which is called the virtual presentation of all kinds of information, documents,
experiences and lifestyles without being connected to a physical environment, is the result of
technological developments that affect every aspect of life. Social reality can also be
digitalized by presenting it in a non-physical environment, and the phenomenon of migration,
which has an important place in human history, is also affected by this process. In this
context, it can be said that in today's digitalized world, migration gains a meaning beyond its
physical nature. The social lives that individuals construct with the realities of the physical
world continue in a different dimension in the digital world. In this context, a change in the
physical nature of migration can be mentioned and the definitions of migration-immigrant
should be put forward in the axis of digitalization of migration types. When the relevant
literature is examined, concepts such as virtual migration, immigrant and indigenousness
draw attention. In the digital world where communication technologies have developed, it is
seen that virtual migration movements have increased. It is estimated that there will be an
increase in the number of immigrants digitized through this communication. In this paper, it
is aimed to examine the digitalized migration movement from a sociological perspective.
Keywords: Migration, Immigrant, Society, Social Reality, Digitalization

GİRİŞ
Dijitalleşme yaşamın çoğu alanına etki eden kavramlardan biridir ve çeşitli şekillerde
tanımlanabilmektedir. Dijital, verilerin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesi
(TDK, 2022) olarak ifade edilirken; dijitalleşme bir sürece işaret etmektedir. Dijitalleşme en
yalın şekliyle, herhangi bir bilginin analog formattan dijital formata dönüştürülmesi anlamına
gelmektedir. Kâğıda basılı bir kitabın e-kitap haline getirilmesi de bunun yaygın
örneklerinden biridir. (KYOCERA Document Solutions, t.y.). Analog da Fransızca kökenli bir
kelime olup benzer, eş (TDK, 2022) ve kıyaslanabilir (Yücel & Adiloğlu, 2019: 52)
anlamlarına gelmektedir.
Dijitalleşme gelişen teknolojinin etkisiyle hayatı kuşatan bir konumdadır. Dijital
teknolojilerdeki gelişmelerin hızlı ve çok kolay olmadığı söylenebilir. Dijitalleşme medya,
kurum, kuruluş, meslek vb. birçok unsuru etkileyen bir süreçtir. İnternetin ortaya çıkışıyla
geleneksel medya olarak isimlendirilen iletişim araçlarının (gazete, radyo, televizyon) içeriği
ve kapsamını değişmiş ve dijital medya dönemine bir giriş gerçekleşmiştir. Dijitallik bu
dönemin getirdiği önemli yeniliklerdendir. Bu yenilik, medyadaki zaman ve yer sınırlamasını
ortadan kaldırmıştır (Haberli, 2014: 32).
Teknoloji ve getirdiği yeniliklerle ortaya çıkabilecek dönüşüm süreklilik arz edecektir. Bu
dönüşüm, işletmeleri etkileyen çevresel faktörlerden biridir. İşletmelerin varlıklarını
sürdürmesi bu dönüşüme uyum sağlamalarına bağlıdır. Günümüzdeki dönüşüm, dijital
devrim olarak adlandırılan Endüstri 4.0 ile işletmelerin üretim, pazarlama, yönetim, finans,
halka ilişkiler, insan kaynakları fonksiyonlarını etkilemektedir. Endüstri 4.0 endüstri
devrimlerinden biri olup, günümüzde Endüstri 1.0’dan 4.0’a uzanan dönüşüm söz konusudur.
Buradaki büyük sayı yaşanan köklü değişiklikleri göstermektedir. Buhar makinesinin icadı ile
başlayan endüstrileşmenin ilk sürümü Endüstri 1.0; ulaşımın hammadde teminini
kolaylaştırması ve üretimden çıkan ürünlerin yeni ve uzak pazarlara ulaştırılmasını
sağlamasıyla devam eden süreç Endüstri 2.0; İkinci Dünya Savaşı sonrasında, elektronik,
bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte üretimin otomasyonunun sağlandığı süreç
de Endüstri 3.0 ve makineleşme, üretimin serileşmesi, üretimin otomasyonu ve sayısallaşması
ile daha önce olmayan yeniliklere olanak tanırken, siber-fiziksel sistemler, nesnelerin ve
hizmetlerin interneti gibi faktörlerin de etkisiyle başlayan süreç de Endüstri 4.0 olarak
adlandırılmıştır (Dursun vd., 2019: 264-265; Çapcıoğlu & Anık, 2021: 27-43.).
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Dijitalleşen dünya endüstri modellerini de değişime uğratmıştır. Dijital çağ, mekân ve zaman
kavramını ortadan kaldırmıştır. Sistem-insan etkileşimine dayalı çoğu alan, bilişim ve
matematik için bir unsur ve önemli bir araştırma konusu olmuştur (Ersöz & Özmen, 2020:
171). 4.0 kavramının gündeme gelmesiyle bu teknoloji bütün dünyanın gündeminde yerini
almıştır. Teknolojinin zirvesi olarak görülen Endüstri 4.0 hakkındaki bilgi birikimi oldukça
azdır. Bu nedenle ülkeler araştırmaya yönelik birimler kurmuştur. Burada 1980'lerden 2000'li
yıllara kadar uzanan, sürekli gelişmekte olan enformasyon ve bilişim teknolojilerinin
sunduğu dönüşüm ve gelişmeler söz konusudur (Kurtulmuş, 2012: 161). Dijitalleşme fiziksel
dünyada birtakım değişimlere sebep olmuştur. Dijital dünya bireylere sanal sosyal ortamlar
sunmaktadır. Bunun yanında dijital dünya, gerçek hayatta sosyal hayatı etkilemektedir.
Çapcıoğlu (“Dijitalleşme Neleri Değiştirdi?”, 2021), aynı mekânı paylaştıkları halde farklı
dünyalarda dolaşan aile üyeleri örneğini vermektedir.
Bilgisayar ve internet teknolojilerinin gelişmesiyle literatüre yeni kavramlar girmiştir. Dijital
dil, çoklu ortam ve sanal gerçeklik bu kavramlardan bazılarıdır (Demir Askeroğlu, 2017: 67).
Dijital dil en genel haliyle bilgisayar dili olarak tanımlanmaktadır (Öztürk, 2013: 5). “Sanal
gerçeklik, gerçek dünyaya ilişkin bir durumu veya hayali bir durumu, üç boyutlu bir
simülasyon içerisinde, gözlemcinin de bu simülasyon ortamını özel araçlar yardımıyla kendi
varlığını hissederek ve etkileşime girerek algıladığı ortamları” veya “sanal kelimesinin
gerçekte var olmayan kavramları, olguları, mekanları tanımlamak için kullanılan, “sanmak”
fiilinden türemiş bir kavram olarak, sanal kavramının gerçeği değil, gerçek sanılanı
kapsadığını” ifade etmektedir. Sanal topluluklar ve sosyal ağlar internetin sunduğu
imkânlardandır. Sosyal ağlar ile üyeler arasında bağlantı kurulabilmektedir. Bu bağlantı da
ses, görüntü, video vb dosyaların paylaşımı ile mümkün olmaktadır (Öztürk, 2013: 12-14).
Sanal dünyalar da dijitalleşme ile kullanılmaya başlayan kavramlardandır. Sanal dünyaların
kullanıcıların çevrimiçi üç boyutlu tasarlanan bir dünyada, kişisel avatarları ile temsil
edildikleri ve gerçek dünyada olduğu gibi diğer insanlarla iletişime girdikleri bilgisayarlar
aracılığıyla kurgulanmış platformlar olduğu ifade edilmektedir. Sanal dünyaların sanal oyun
dünyaları (çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunları) ve sanal gerçeklik dünyaları (çok
oyunculu çevrimiçi gerçek yaşam oyunları) olarak iki farklı türü bulunmaktadır (Öztürk,
2013: 88-89). Bu kavramlar genellikle oyunlar için kullanılmaktadır. Kavramların, sanal
sosyal yaşantı alanları için kullanılarak göç bağlamında değerlendirilmesi mümkündür.

Göç Olgusunun Dijitalleşmesi
Sosyolojinin temel araştırma alanlarından biri olan göç, insanlık tarihinin önemli
başlıklarındandır ve farklı şekillerde tanımlanmaktadır. TDK’ya göre göç, ekonomik,
toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir
yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret; evden eve
taşınma, nakil ve göç sırasında taşınan ev eşyalarının tümü (TDK Sözlük, 2022) anlamlarına
gelmektedir. Göç, bireylerin veya grupların sembolik ya da siyasi sınırların ötesine, yeni
yerleşim alanları ve toplumlara doğru kalıcı gerçekleşen hareketidir (Marshall, 2020: 685).
Bu tanımlar, göçün fiziksel bir yer değiştirme olarak ifade edildiğini göstermektedir.
Literatürdeki yerleşik tanımlar göçün fiziksel niteliğine odaklanmaktadır. Bir mekândan
başka bir mekana gerçekleştirilen göç hareketlerinin çeşitli nedenleri vardır. Göç varılan
yerde fiziksel bir değişimin de önünü açmaktadır.
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Göç hareketleri, göçün nedenlerine, yönüne, süresine vb. bağlı olarak çeşitli şekillerde
adlandırılmaktadır. Bu türler iç ve dış göç, geçici ve daimi göç, serbest ve zorunlu göç olarak
adlandırılabilir. Marshall (2020: 314) iç göçü ulus devletlerin kendi sınırları içinde, emek
gücünün ekonomide büyüme kısmını oluşturan yerlere doğru göç etmesi; kentleşme ve
sanayileşme süreçleri ile ilerleyen bir olguyu ifade eden göç türü olarak tanımlamaktadır. Dış
göç, kişilerin geçici veya sürekli olarak kendi yaşadıkları ülkelerden ayrılıp başka ülkelere
yerleşmek üzere ayrılmaları şeklinde ifade edilmektedir (Göç Terimleri Sözlüğü, 2013: 88).
Serbest göç bireylerin göç kararını tamamen kendilerinin verdikleri; kişiler ve toplumlar
üzerine uygulanan herhangi bir göçe zorlayıcı durumun olmadığı göç türüdür (Çağlayan,
2006: 76). Zorunlu göçün de bireysel kararların etkili olmadığı göç türünü ifade ettiği
söylenebilir. Geçici ve daimi göç ise göç hareketinin süresine göre gerçekleştirilen göç
türleridir. Göç türlerinin bu tanımlarından hareketle de göçün fiziksel bir yer değiştirmeye
işaret ettiği söylenebilir.
Göç eylemini gerçekleştiren kişilere en genel haliyle göçmen adı verilmektedir. TDK’da
göçmen “Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya
topluluk), muhacir” anlamlarına gelmektedir (TDK Sözlük, 2022). Bireylerin göçmen olarak
değerlendirilmesi için iç veya dış göç, iradi ya da zorunlu göç, geçici ya da daimi göç
hareketini gerçekleştirmelerinin yeterli olduğu söylenebilir. Neticede göçmen tanımlarında da
fiziksel bir eylem vurgusu dikkat çekmektedir.
Göç hareketlerinin en önemli belirleyicisinin ekonomik nedenler olduğu; bireylerin iş, gelir
ve daha iyi hayat sürme isteğinden kaynaklı göç süreci olarak tanımlandığı söylenebilir
(Günay vd., 2017: 39). Ekonomik nedenlerin yanında sosyo-kültürel durumlar da göç
hareketlerini başlatabilir. Nüfus artışı, eğitim olanaklarının azlığı, kan davası gibi sosyal
nedenler fiziksel dünyaya ait unsurlardır. Bu görünür sebepler içinde teknolojik gelişmeler de
zikredilebilir. İç göç özelinde Kılıç (2019: 12), tarımdaki makineleşme hareketlerinin
başlaması, teknolojinin ilerlemesi, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasının ve kırsalda
yaşayan insanların kent hayatındaki bu gelişmelere sahip olma arzusunun göç hareketine iten
teknolojik nedenler arasında sayılabileceğini ifade etmektedir.
Fiziksel olarak gerçekleştirilen göç hareketleri hedef bölgede gözle görülür değişimlere de
sebep olmaktadır. Bu, göçün sonuçlarının da fiziksel nitelikli olduğunu göstermektedir. Bu
niteliğinden hareketle başından sonuna bir göç hareketinin birtakım zorluklar barındırdığı
söylenebilir. İnsan gücü, zaman ve para bu sürecin parçalarıdır.
Göçe iten sebepler arasında sayılan teknolojik gelişmeler günümüzde göçü dönüştürmeye de
başlamıştır. Her türlü bilginin fiziksel olmayan bir ortamda sanal olarak sunulmasını ifade
eden dijitalleşme teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak kabul edilir. Dönüşüm de bu
noktada başlar. Herhangi bir toplumsal gerçekliğin dijitale konu olması onun yeniden
değerlendirilmesini gerektirmektedir. Zira yerleşik tanımlamalar fiziksel dünya bağlamında
oluşturulmuştur ve fiziksel olanı açıklamaktadır. Göç de toplumsal bir gerçekliktir ve
dijitalleşmenin etkilediği alanlardan biridir. Dolayısıyla günümüzün dijitalleşen dünyasında
göçün fiziksel dünyaya ait anlatımının dijitalleşme ekseninde yeniden yapılması
gerekmektedir. Zira göç fiziksel niteliğinin ötesinde bir anlam kazanmaya başlamıştır. Sanal
göç, göçmen ve yerlilik gibi dijitale ait adlandırmalar bu durumu desteklemektedir.
Sanal göç, gerçek mekândan sanal mekâna yönelen hareketliliği ifade eden dijital çağın yeni
bir göç türüdür. Fiziki dünya ile sanal dünya arasında gerçekleşen hareketlilik göçe işaret
etmektedir. İnsan eylemliliği fiziksel olarak değil uzaktan formda gerçekleşmekte, gerçek
mekândan sanal bir mekâna yönelen bir hareketlilik söz konusu olmaktadır (Ağaç Sucu &
Gündüz, 2019: 475).
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Buradan hareketle, eylemini uzaktan formda ve sanal alanda gerçekleştiren birey, sanal
göçmen olarak tanımlanabilir. İletişim teknolojilerindeki gelişmelerin fiziki alandan sanal
dünyaya olan hareketliliği artıracağı söylenebilir. Dolayısıyla sanal göçmenlerin sayısında da
bir artış beklenebilir. Sanal göçmenlerden bahsedildiğinde yerlilik kavramına da yer vermek
gerekmektedir. İlgili literatür incelendiğinde dijital yerlilik kavramına rastlanmaktadır.
Dijital yerli, doğar doğmaz teknoloji ile tanışan yeni nesil olarak adlandırılmaktadır (Bilgiç
vd., 2011: 262). Burada yerlilik, dijital ortamın içine doğup, bu ortamı çok iyi bilmek
üzerinden açıklanmaktadır. Dijital ortamın yerlisi olan bireyler de sanal ortam içinde bir
hareketliliğe muhatap olmaktadırlar. Bu durum, sanal göç ve göçmen kavramlarının, fiziksel
alandan sanala gerçekleşen hareketliliğin ötesinde bir bağlamda açıklanmasını
gerektirmektedir. Zira sanal alan içinde de bir hareketlilik mevcuttur.

SONUÇ
Toplumsal gerçeklik bir toplumdaki düşünce, değer ve inançlar bütününü ifade etmektedir.
İnsanlık tarihinin temel konularından olan göç toplumsal gerçekliklerden biridir. Göç
bireylerin fiziksel olarak aktif olduğu bir süreçtir. Başından sonuna bir göç hareketi fiziksel
niteliğe sahiptir. Bu niteliğinden ötürü göç tanımları fiziki gerçeklikler üzerinden yapılmış ve
göç çalışmaları da bu bağlamda geliştirilmiştir. Günümüzün dijitalleşen dünyasında bu
durumun değiştiği söylenebilir. Bireyler fiziksel gerçekliklerle inşa ettikleri toplumsal
yaşantılarını fiziksel olmayan alanlarda sürdürmektedir. Yeni yaşantı alanları tanımlamaların
yeniden yapılmasını gerektirmektedir.
Göçle ilgili kavramlar dijitalleşme sürecinde sanal göç, göçmen ve dijital yerlilik gibi
şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Fiziksel dünya ve sanal dünya arasındaki hareketliliğe sanal
göç; bu hareketi gerçekleştiren bireylere de sanal göçmen denmektedir. Dijitalleşme süreci
teknolojik gelişmelerle devam etmektedir. Dolayısıyla göç olgusu dijitalleşme bağlamında
sürekli ortaya konmalıdır. Sanal alanlar arasında gerçekleştirilen mobilizasyon da sanal göç;
göçü gerçekleştiren bireyler de sanal göçmen olarak değerlendirilebilir.
Bir göç sürecinde yaşanan zorluklar, sanal göç sürecinde görülmeyebilir. Sanal göç
hareketlerinde dijital dünyaya ait problemler göçmenlerin yaşadığı zorluklar arasında
değerlendirilebilir. Nitelikli insan gücünün gelişmiş başka ülkelere göçünü ifade eden beyin
göçü, göç türlerinden biridir. Beyin göçü de dijitalleşme bağlamında yeniden
değerlendirilebilir. Özellikle pandemi sonrası uygun meslekler evlerde dijital ortamda icra
edilmeye başlamıştır. İhtiyaçlara göre yeni dijital ortamlar oluşturulmuştur ve bireylerin bu
ortamlara katılımları sağlanmıştır. Bugün hem dijital imkânların artması hem de evlerden
çalışma olanaklarının yaygınlaşması ile bireylerin kendi ülkelerinden ayrılmadan yurt
dışındaki kurumlarda çalışma durumları araştırılabilir. Aynı zamanda beyin göçü, göç
olgusunun dijitalleşmesi bağlamında değerlendirilebilir.
Dijitalleşen dünyamızda göç olgusunun bu bağlam içinde incelenmesi sosyoloji alanı için bir
katkı olacaktır. Bildirinin bu amacı gerçekleştirmeye yönelik, sosyoloji alanına bir katkı
olmasını umarız.
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ÖZET
Piyasa analizlerinin en önemli başlıklarından birisi piyasada tercih edilen fiyatlandırma
kararları ve bunların etkileridir. Fiyatlandırma geleneksel piyasalarda önemli ve stratejik
olmakla birlikte iki taraflı ve çok taraflı piyasalar olarak isimlendirilen piyasaları kapsayan
platform ekonomilerinde çok daha ön plana çıkmaktadır. Platform ekonomilerinde taraflar
arasındaki dolaylı ağ etkileri ve ortak maliyetler nedeniyle karı maksimize eden fiyatlandırma
yaklaşımı marjinal gelir-marjinal maliyet eşitliğinden önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Bu
özel yapılarda fiyatlandırma kararları, sadece fiyatlandırılan tarafın özellikleri
değerlendirilerek değil, bu fiyatlandırmanın ilgili platformdaki diğer taraflardaki etkileri de
dikkate alınarak verilir. Yani platform ekonomilerinde platformların kârı maksimize etmek
için uygulayacakları fiyatlandırma stratejisini belirlemek oldukça karmaşıktır. Bu noktada bu
çalışmanın amacı platform ekonomilerinde fiyatlandırma süreç ve sonuçlarının geleneksel
yaklaşımdan farklılaşan yönlerini tartışmak ve örneklendirmektir. Bu amaçla çalışma
platform ekonomilerinde fiyatlandırma yöntemlerini ve fiyat düzeyi ve fiyat yapısının işlem
hacmi üzerindeki etkisini incelemektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, platformlar
bulundukları piyasa koşullarına bağlı olarak tarafları maliyetlerin üzerinde, maliyet
seviyesinde, maliyetlerin altında, sıfır düzeyinde ve hatta zaman zaman sıfırın altında
fiyatlandırmaya gidebilmektedirler. Platformalar fiyatlandırmalarında üyelik ücreti ve işlem
ücretleri olmak üzere iki farklı fiyatlandırma yöntemini ayrı ayrı yada birlikte
kullanmaktadırlar. Platformlar dolaylı ağ etkileri nispeten daha yüksek olan tarafı daha
düşük, dolaylı ağ etkileri nispeten daha düşük olan tarafı ise daha yüksek fiyatlandıracak bir
fiyat yapısı tercih etmektedirler. Bu tercihten dolayı platform ekonomilerinde talepleri
dengeleyen fiyatlar oldukça çarpık olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Platform Ekonomileri, Fiyatlandırma, Çok Taraflı Piyasalar, Fiyat
Yapısı, Fiyat Düzeyi, Üyelik Ücreti, İşlem Ücreti
PRICING IN PLATFORM ECONOMIES
ABSTRACT
One of the most important topics of market analysis is the preferred pricing decisions in the
market and their effects. Although pricing is important and strategic in traditional markets, it
is much more prominent in platform economies that include markets called two-sided and
multi-sided markets. In platform economies, the profit-maximizing pricing approach differs
significantly from the marginal revenue-marginal cost equation, due to indirect network
effects and common costs between sides. In these special structures, pricing decisions are
made not only by evaluating the characteristics of the side being priced but also by
considering the effects of this pricing on other sides in the relevant platform. In other words,
in platform economies, determining the pricing strategy that platforms will use to maximize
profits is quite complex. At this point, the aim of this study is to discuss and exemplify the
aspects of pricing processes and results in platform economies that differ from the traditional
approach. For this purpose, the study examines pricing methods in platform economies and
the effect of the price level and price structure on transaction volume.
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According to the results obtained from the study, depending on the market conditions, the
platforms may price the parties above the costs, at the cost level, below the costs, at the zero
level and even below zero from time to time. Platforms use two different pricing methods,
membership fee and transaction fee, separately or together in their pricing. Platforms prefer a
price structure that will price the side with relatively higher indirect network effects at a
lower price and the side with relatively low indirect network effects at a higher price.
Because of this preference, the prices that balance the demands in platform economies can be
quite skewed.
Keywords: Platform Economies, Pricing, Multi-Sided Markets, Price Structure, Price Level,
Membership Fee, Transaction Fee
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FOOD AND WATER- A GLOBAL CRISIS AND ITS CONSEQUENCES
Ananda Majumdar
The University of Alberta, Bachelor of Education after Degree Elementary, Faculty of
Education
ORCID: 0000-0003-3045-0056
Abstract
Water covers three-quarters of the global surface. Therefore, it seems that the resource of
water will never be running out. But the reality is different. The world has limited resources
for freshwater. Water is essential for the plantation and to produce food and nutrition. But
without freshwater, it is not possible to make food. Over 97 percent of Earth's water is found
on the ocean, saltwater, therefore not usable. An estimated 2 percent of Earth's water is stored
fresh water in the glaciers, and only 1 percent of water is used for daily life. Therefore, it is
understandable that water storage is not even the minimum for the necessities of human
beings. Freshwater uses for electricity production, agriculture production, manufacturing and
mining works and rural and urban homes. Therefore, it is essential to discuss such a topic for
restoring water resources for food and livelihood. The paper's objective is to discuss the crisis
of water and agriculture globally. The outcome is to gain moderate knowledge about the
present situation of water resources to continue humanity in this universe. The methodology
has been completed through documentary analysis. The feature question is, how does water
restore?
Keywords: Storage Water, Hunger-Free World, FAO, Irrigation, Fresh Water, Developing
Countries, International Water Dispute, Underground Water, Reserve Water, River Systems,
International Boundaries
Introduction
Without water, this planet will turn into a barren wasteland. People have used water for
drinking, irrigation, and industrial activities. It is a limited resource. Estimated 1400 cubic
kilometres of water is on Earth is surrounded by a hydrological cycle. Most of all are
saltwater, rest of the frozen and underground water, and only 1 percent is available for human
beings. This one percent of water will also be enough for the entire global humanities if it
delivers equally worldwide. In Malaysia estimated 100 people share every million cubic
glasses of water; in India, it is 350, and in Israel, it is 4000. Water is polluted in developing
countries, and people have no access to use water. Because of the population explosion
globally, the amount of available water per individual is falling every year. In the 21st
century, the development of Egypt will be interrupted due to the lack of water, not due to the
land shortage. Therefore, access to water in Egypt is the central issue than anything. An
estimated 230 million people live in countries on this planet; the majority live in African
countries and near the east, where less than 1000 cubic meters of water is available per
person every year. The underground water reserve of Beijing, China, has fallen by estimated
2 meters every year, and in Bangkok, Thailand, is about 25 meters since the 1950s.
Estimated 450 cubic pieces of wastewater teemed into the global surface water every year.
Scarce water is also due to disputed river boundaries worldwide, especially in developing
countries. More than 200 river systems cross international boundaries, where estimated 96
countries share 13 rivers and lakes. Pollution of lands is devastating river waters, such as the
Ganges of India. Most of the world's fresh water is not easy to access for all countries
because of its form as ice in the glaciers and polar ice caps.
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Another 30 percent of freshwater is under the surface as groundwater. Brazil, Russia, Canada,
Indonesia, China, Columbia, and the United States have most of the world's surface water
resources. The rest of the countries are suffering from using freshwater, where most of the
world population resides. According to the UN estimate, 2.1 billion people worldwide could
not manage to access freshwater safely in 2017. They had access to dirty water, resulting in
diarrhea, cholera, and other water diseases. Therefore, it is an issue how to provide improved
water to those developing countries. An international organization has many projects to
improve water for the distribution of developing countries in Africa and Asia, where billions
of people live without a minimum livelihood standard. Water is essential for food and
nutrition. Therefore, agricultural development is necessary. An estimated 70 percent of the
world's freshwater uses to produce food in agriculture. Farmers use irrigation to transport
water from the surface and groundwater sources. An estimated 1 billion people worldwide are
farmers who have an estimated 2.4 trillion in economic values yearly. By 2050 the demand
for fresh water for many activities will increase by 50 percent.

Literature Review
The percentage of water is around 97, but it is seawater. Therefore, the issue of water and
food is one of the essential issues for running the world continuously. Water demand has
been estimated at 55 percent between 2000 to 2050 for the continuation of agriculture,
accounting for 70 percent of the world's water. To feed the population, growing constantly,
food production will need to increase by an estimated 69 percent by 2035. The Ganges Basin
in India is reducing an estimated 6.31 centimetres every year due to pollution and population
increases. In Mexico City, an ancient lakebed is sinking in some at 9 inches yearly.
Similarly, in California, constant drought from 2011 to 2016 due to rain fell. In this context,
global leaders and scientists must create a suitable and sustainable world by reducing
pollution population growth and finding strategies for more water reservation and
technologies inventions to bring fresh water from the underground and glaciers. Water
disputes should be limited for the betterment of humanity. Using of water consciousness
should be a national campaign in every country. To produce freshwater, technological
exchanges should be increased to better the developing countries.
Methodology
The paper has been assumed through subordinate sources of data. Subordinate sources of data
include academic articles, websites etc. The method to writing the essay has been taken by
the description of sources, by reading, gathering in-depth insights on topics, focusing on
exploring ideas, summarising, and interpreting and mainly expressed in words (documentary
analysis through qualitative approach). The paper has discussed the limitation of water
resources and its consequences, such as the limit of food production, falling percentage of
water for the use of everyone, etc. It has shown various water resources data discussed the
groundwater and the reserve water. The paper has discussed in the context of developed
countries and developing countries. It focuses on developing countries' development and how
developed countries help developing countries reduce the crisis of water. The paper has
discussed the irrigation system of various countries for food production. Therefore, it is a
global crisis that has been analyzed elaborately.
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Result and Discussion
Water is a precious and finite resource. Three-quarters of the Earth cover it, but freshwater is
not accessible to everyone. Seventy percent of fresh water is needed to produce food for
humans, but where is water? Looking 30 years into the future, humans need 60 percent more
food, and the water is decreasing from everywhere; there is competition for water between
developed and developing countries, between countries, they are building dams to protect
water, they are not obeying international treaties for the distribution of water in other
countries, even between provinces within a country. So, the question is, what is the
alternative to growing food to feed the world? It can be done by improvement of agricultural
productivity and water efficiency. It can be done by using better seeds, boosting soil fertility,
producing higher yields, obtaining maximum from the precious water supply, using efficient
irrigation methods, proper use of water, fair distribution of water. The World Food and
Agriculture Organization theme in the United Nations (FAO's) is to build a hunger-free
world, where it has been said that water is the source of food security. The world is not free
from hunger; approximately 800 million people are hungry, they have no or less access to
food for better nutrition. It is necessary to train the individual to use water fair and equitable
access to water properly. Policymakers of every country must develop policies to encourage
sustainable water, and freshwater is needed for everyone. According to FAO, through their
experiment over 93 developing countries, water-scarce nations are withdrawing water
supplies faster than they can be renewed, ten countries are in a critical condition that
satisfying the needs of agriculture requires them to withdraw more than 40 percent of the
renewable water resources, eight countries are water-stressed satisfying the needs of
agriculture requires them to withdraw more than 20 percent of total water resources. The user
of water is agriculture, city, industries, etc. The industry claims about 20 percent of water and
the municipality 10 percent. Through these portions of water is consumed, they will need
wasted or re-used water estimated 80 to 90 percent, which must be treated to remove
pollutants. The agriculture technique must be improved to use water wisely; improper
fertilizer use can contaminate surface water and groundwater. Because of the improper
drainage system on irrigated soil, the land becomes waterlogged because salts concentrate in
soil, leaving it infertile. An estimated 10 percent of irrigated soil worldwide is damaged by
salt buildup. Waste of farmland could be used for food production. Removing water from
rivers and lakes can jeopardize wetlands, an important source of inland fisheries and a natural
filter that cleanses wastewater. Irrigation and rain-fed food production are important in
developing countries, and they are mostly dependent on water for their food production;
according to FAO, irrigated areas of developing countries are expected to increase estimated
20 percent by 2030, coupled with increased cropping intensity, the effective harvested area
will grow by about a third from 250 million to 320 million hectares, water needs for increases
land and for producing more crops per drop. Therefore, irrigation systems in developing
countries are required to use water wisely and properly, such as drip irrigation, which puts
water only where needed. Collecting rainwater through dams and small furrows is another
way to use water in the fields. People of the western province of Morocco, Guelmine, were
traditionally dependent on floodwater for corps production, but their canals dams were
damaged because of natural calamities such as drought. Water resources fell by the effort of
FAO. The government of Italy damages dames and canals have been repaired. A modernized
irrigation system was created under small dams for the refill water table and reduced floods
downstream.
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This was a successful project through which irrigation area has been increased from 800
hectors to 2800 hectors, cereal output rose by 500 percent, and the water table was raised by
about 10 meters; as a result, the area of that part of Morocco once again become a source of
food and prosperity. Niger's Keita valley is another beautiful example of good irrigation,
estimated 4 million people worked for water harvesting by digging wells, dams and small
furrows; as a result, this valley is no more a barren desert but a garden for crops, livestock,
and trees. Another campaign of FAO is to awareness on mountain water, it is believed a
major community on Earth that mountain is one of the major sources of freshwater for
drinking, irrigation, producing electricity etc. but because of deforestation of mountain
woodlands, mining, urban sprawl and global warming, this source of water is uncertain in the
future. FAO is working to increase awareness about the importance of mountains and
mountain countries. FAO is working on women's development because of their major
contribution in developing countries as a farmer; under the three-year project plan, it teaches
women about managing irrigation and water resources in Nepal, Zambia, and Cambodia. The
human-powered water pump is another tool for better water irrigation; it is used from Asia to
Africa; in the early '80s, farmers of Bangladesh started using a water pump to irrigate crops.
With the help of FAO, farmers of African countries Burkina Faso, Malawi, Senegal,
Tanzania made their land fertile using water pumps in their fields; growers doubled their
cropping areas. They introduced new varieties of vegetables like tomatoes, cabbage, onion
etc. The initiatives have made few international water treaties of FAO for equal distribution
of water among countries where rivers float over, such as the Nile Basin Water Resources
project; the United Nations has developed a framework convention, now ratified by ten states
to guide negotiations concerning the management of freshwater, it will come into force when
35 countries ratify it. FAO helped in the province of Manabí, Ecuador, by launching a special
food security program from 1999 to 2001; this project made the province Manabí again
prosperous in good grain from a devastated land due to various natural calamities, such as El
Niño weather in 1998. The project was to introduce new corps and train new farmers in
improved growing method; irrigation had increased estimates 2200 hectares of land than ten
times the amount following the devastating weather El-Niño, farmers training on soil
improvement helped to grow the crop, varieties of new crops and better post-harvest
technique, yield per hectare increased by 30 to 35 percent for maize and rice and more than
50 percent for watermelon. FAO and the United Nations Development program helped
Vietnam for better irrigation through a five-year project, which was supplementation of subsurface drainage, drains were installed to half a meter or meter under the surface in a 26hector experimental plot. Vietnam was suffering from acid sulphur over their 2 million
hectors soil, which wreaks havoc on crops like rice; FAO project for the development of soil
in Vietnam increased crop yields from six to nine tonnes per hectare. The UN and other
developed countries are helping each other, including developing countries, reducing this war
crisis. The water crisis is a part of geopolitical development with a grim and long-term
implication, which politicians have ignored for a long time. Water pollution, wasteful
practices, uneven distribution of water resources makes the situation worse; it is reflected in
the price of bottled water, which is higher than the international spot price of crude oil. It is
the new oil of the twenty-first century, along with a long-term perspective. Two-thirds of the
world is covered by water. Still, people struggle for freshwater, water disputes everywhere,
water feuds are intense in Asia, the Middle East and Africa, competitions grow between river
basin countries over Africa's Nile River, it has a similar picture in the Amu Darya in Asia and
Tigris-Euphrates in the Middle East. Tension grows between countries like India and
Pakistan, Israel and Jordan because of water distribution and competition.
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As a result, water is the next flashpoint of war in the future between countries because of its
overexploited image, which turns into straining environmental sustainability. Geo-politically
it is now a weapon of a zero-sum game; India is threatening Pakistan to stop supply water by
building a dam over its various rivers, which makes a war flesh point. Scarcity, declining the
quality of water alarms several parts of such as polluted waterways in South Africa, water
rationing in California and Northern China, the crisis is not in modern days problem, it has a
historical background as well, Mughal Empires capital Fatehpur Sikri in India was abandoned
due to dying local water sources. Present days Sana, capital of Yemen, will be the city of
dying water sources, like Sana, Abu Dhabi, Saudi Arabia, and Quetta city of Pakistan must
chance to run out water because of their exhaust groundwater reserve, California and few
other parts of the United States like Las Vegas, Phoenix has a chance to be running out of
water. Using fossils, water must be reduced or completely stopped for future survival from
natural crises from water and energy. Some civilizations in the past fall down, and the
environment have caused eco-meltdown because of degradation of water resources and the
ensuing impacts of food production; it was a result of the decline in the productivity of soils,
early Sumerian civilization emerged in the lower reaches of the Tigris, and Euphrates rivers
about 4000 BCE was fall-down by the degradation of water quality through soil erosion and
salinization, resulting in the decrease of wheat and barley yields, Central American Maya
civilization was fall-down due to similar caused. Water is the future's new oil, and for that,
people will migrate from one place to another, water resources like Canadian tar sands, tight
rock formations like shale, Arctic region, the deep waters of South Atlantic, the icy Sea of
Okhotsk in the North Pacific gives information about freshwater exploration and those
resources are important for all-powerful countries for the future freshwater reserve,
competitions already start between the U.S.A. Canada and Russia in the Arctic region for
water reserve, desalinating sea water, recycling treated wastewater are also an exploration of
the freshwater system to save civilization and maintain sustainable supply. According to the
UN Secretary-General Kofi Annan, future wars will be held because of water, not because of
oil; therefore, he warned the leaders of the world to take initiatives, by 2025 two-thirds of the
world population will live in countries with moderate or severe water shortages, the shortage
of water is a key for the creation of violence from peaceful competition worldwide.
According to the UN Secretary-General Ban Ki-moon, the world is transforming into a
competitive field where water is a fundamental need. For that, people will accept guns for the
access of self-need. Water-poor countries can optimize their water resources through a
sustainable system and cooperate with other countries when transboundary basins, such as the
water agreement between India and Bangladesh. Freshwater shortages can be reduced
through the reduction of use in industries; in the United States, water has been used 60
percent indirectly via the supply chain, and 96 percent of sectors used more water indirectly
than directly, therefore initiatives must be taken to preserve freshwater for the decrease of
socioeconomic and security challenge which is water scarcity or stress. When water is below
1,700 cubic meters per year, it is then called stress, and when it is below 1,000 cubic meters
per year, it is called scarcity; the problem is the decline of fresh water in the world, between
1988 to 2012, the global average per capita water has declined from estimated 9,000 cubic
meters to 6,079 cubic meters and will continue declining estimated 5,000 cubic meters by
2025 when it will be less than 2000 cubic meter per inhabitant per year it will be declared as
a serious constraint on socioeconomic development and environmental protection.
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South Korea, India, Belgium, South Africa are countries that have several freshwater
problems, and their freshwater already falls below 2000 cubic meters; Tunisia, Algeria,
Jordan, Cyprus, Kenya, The Maldives, Rwanda falls below 1000 cubic meter per head
annually, it is a crisis in those countries, it is also a fact that why did civil wars occur in those
countries? It is because of a sustainable imbalance situation due to water scarcity. Misusing
of groundwater, degradation of soil's quality, biodiversity, using fossils water are those
sources which helped to shortages fresh water and helped to reduce irrigation process for
better corps production, it is a fact that estimated 40 percent of irrigation globally depends on
groundwater and fossil water with depleting reserves threatening to impact crop production in
India, China, and the United States mostly. Global withdrawals of surface and groundwater
have increased more than tripled since 1960, and the water demand has increased estimated
64 billion cubic meters per year; more than one person in five in the world has no ready
access to fresh water for a drink, one in three lacks proper water-sanitation services, more
than a quarter of world population has no a toilet, because of open defecation, diarrhea, and
other diseases occurs in countries like India and sub-Saharan Africa, estimated 1.5 million
children under the age of 5 are the victim of this disease because of unsanitary conditions and
poor hygiene. Water supply and demand is another problem of shortages of water resources
called water gap; it has been reported that one-third of the population who mostly live in
developing countries will face water gap problem through a supply-demand deficit higher
than 50 percent while 40 percent by 2030 will be able to supply. Water stress is one of the
main reasons for the barriers of underdeveloped countries like Rwanda, Somalia, Pakistan
and so on according to the UN development program, it is caused create conflict between
countries like Pakistan and Afghanistan, in the Afghanistan and Pakistan belt, the impact of
water scarcity aggravated by explosive population growth which is fueling dangerous
situation in the region and causes a security implication according to the U.S. Congress, the
same case will be in Yemen as the country of the world to become out of the water, as one of
the reasons to be a failed state. Water poverty is like a primitive day-to-day struggle, decivilizing poorer countries, affecting women of the developing countries, 1.5 billion people
are earning less than three dollars in developing countries are facing the effects of climate
change. Thus, they lose their basic rights to claim safe, clean, and adequate water. It is noted
in the Universal Declaration of Human Rights (1948) that everyone has the right to a standard
of living adequate for health and well-being. Still, the scenario is the opposite; world leaders
have taken initiatives in 2000 linked with water, including eradicating poverty and hunger,
reducing child mortality, combating HIV/AIDS, malaria, etc.; they also have taken the
initiative to ensure environmental sustainability. More than half of the rivers in the world are
polluted, the situation in India is severally dangerous, and government of India has taken the
initiative to purify water of Ganges, one of the main rivers in Indian River basin, in world
scenario estimated 3.5 million people die every year due to waterborne diseases such as
cholera, according to the UN child dies in every eight seconds from one of the diseases
associated with clean water, according to the World Health Organization estimated thirty-five
new waterborne diseases discovers between 1972-1999 alone. Initiatives by the UN such as
World Water Day on March 22 in every year, Coping with Water Scarcity, a theme in 2007
for the awareness of water shortages, International Year of Sanitation in 2008 for the
awareness of water sanitation worldwide, World Water Day in 2009 with the theme, Sharing
Water, Sharing Opportunities, for the focusing of transboundary watercourses, a theme such
as Communicating Water Quality Challenges and Opportunities for the awareness of water
pollution in the rivers, lakes, a theme such as Water for Life since 2005 to 2015 for the
awareness of fresh water and sanitation and to meet the targets to fulfill the demands of world
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communities; are great, The United Nations has taken several initiatives, but the question is
how do powerful countries take it for the reduction of water pollution, preservation of
freshwater for the future development? China is a great example, Chinese are leading in the
field of production in the world, its increasing influence in Africa and Asia destabilizes its
relations with several countries like Russia, South Korea, Vietnam, India and many more due
to its aiming to control transnational river outflows by the building of world's largest dambuilding program, it is water which becoming a new divide in its relations with rest of the
world. Population growth and increasing longevity are issues for the present world for fresh
water supply, so the question is, can the Earth sustainably support such a huge population?
The Earth's atmospheric and renewable freshwater has not increased but decreased. Since
humans evolved, it has been in the same condition; how do water, food, and energy
production for the increasing population? There is no answer; it is expected that developing
countries will suffer a lot, they are already in a civil war crisis, and people live in slums with
no minimum standard of life. Countries are arguing about sharing water through their
multinational basins, including Amazon, Brahmaputra, Congo, Danube, Ganges, Indus,
Mekong, Rhine, Nile, Tigris, etc. Bangladesh, Belarus, Hungary, Zambia are among at least
thirty-three countries that have more than ninety-five percent of their territory within one or
more international basins; countries like Botswana, Bulgaria, Egypt, Hungary, Mauritania
and Turkmenistan are almost entirely on inflows from neighbouring countries, in SubSaharan Africa, the major part of surface water resources are coming from transnational
countries, a complete dependent on neighbouring countries, it is a great threat to run a
country due to conflict on sharing water, India is threatening Pakistan to stop river flows from
Indian side which resulting Pakistan to turn into a desert land and to suspension of 1960's
Indus Water Treaty with Pakistan, it is a current conflict between countries and water is a
weapon or waging water war through punishment, it is also due to shortages of water, India is
facing currently.

Conclusion
The feature question is how does water restore in daily life? The shortages of water have been
described, and it has also been mentioned about the consequences due to the lack of water.
Therefore, water must be restored daily to build a mass consciousness about its
refurbishment. There are many ways to save water, such as fixing licking. It has been said
that approximately 11,000 litres of water are being wasted due to water licking from taps,
pipes, toilets etc. therefore, people should check bathroom fittings for any leakages. And
repair leakages. Turn off the tap while brushing teeth or for other things, such as at the time
of shaving.
The researcher said that estimated 10 litres of water are thrown from the tap every minute.
People need to be aware of this kind of wastage of water. They turn off the tap while washing
hands, flushing water with less. Converting an old water flushing system into a new one
should be the best way to save water because older toilet systems use 3-4 times more water
than the new one. Bathing for a shorter period can be another way to save water. It will save
water and create some time spaces to work on other things. Uses of water in the kitchen is
another way to waste. Therefore, concerns should beware of taking necessary steps such as
water should not run for rinsing while washing dishes by hands. Frozen foods should be
defrosted instead of drenched into water. Therefore, there are many ways and steps to save
water while washing clothes, cleaning cars, cleaning the surrounding of the house, such as
cleaning the backyard with water, etc. We need to build awareness and common sense, a kind
of rationality when using water.
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RUSSIA FOREIGN POLICY IN LATIN AMERICA: THE MAIN ISSUES IN
RUSSIA-ECUADOR RELATIONS
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Abstract
During the last decade, the political leaders of Russia and Latin American countries have
made significant efforts to take Russian-Latin American interaction to a higher level. The
result was an increase in the volume of trade and economic exchanges, the formation of
strategic partnership relations with various states of the region which has traditionally been a
strategic zone for the United States. Currently, the Russian Federation is faced with the task
of taking a new step forward in cooperation with Latin America, in particular, promoting the
industrial products of domestic enterprises. The intensification of economic and political
dialogue and official visits at the highest level have played an important role in promoting
economic-commercial ties. Nowadays, several countries in the region are considered by the
Russian authorities as strategic partners. However, the varied reactions of Latin American
countries to the conflict in Ukraine reflect the deep ideological differences among them. The
objective of the article was to describe the geopolitical and economic aspects of interaction
between the Russian Federation and Latin American countries in general and with Ecuador in
particular. The work had a qualitative descriptive approach based on the review and analysis
of secondary documentary sources. The analysis of the current state and the potential of
Russian-Latin American cooperation, as well as the challenges and risks that Russia and
Latin America face, indicates that both parties must take a series of steps aimed at
consolidating the emerging model of political, diplomatic and economic interaction to ensure
its transfer to a qualitatively new level. For Moscow, the formation of strategic partnership
relations with Latin America is an integral part of the modern mega-strategy aimed at
strengthening Russia's economic and political positions in the world in the context of growing
tensions in Europe, building a multilevel system of geopolitical and geoeconomic influence.
Keywords: political dialogue, geopolitics, Russia, Latin America, Ecuador
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DIVERSITY IN POLITICAL REPRESENTATION, WOMEN IN POWER,
POLITICS, AND DECISION-MAKING
Chris Dias
Gujarat National Law University
Prachya J. Bhattacharya
Gujarat National Law University
Abstract
Throughout the world, women are underrepresented in government, especially in high-level
executive and legislative positions.. There are only 10 countries with a female head of state.
The United States of America, the world's oldest continuous democracy, has not yet had a
woman head of state in its 200+ years. In order for women to achieve equality and rights,
their participation in key governmental organizations is paramount. The number of women in
India's parliament is 107, which is only 13% of the number of members, while 48% of the
population is female. Although women have increased their participation in politics over the
last few decades, it is still very limited and concentrated in a small number of countries.
In this paper, we attempt to analyse the participation and representation of women in politics
and in a variety of decision-making bodies. This paper identifies and summarizes the data on
women's representation in politics around the world, with a special focus on India. In addition
to historical data, the paper analyses relevant literature to fully grasp the concept of the topic.
Throughout the paper, women are emphasized as being central to key decision-making
positions and politics, as well as the impact they have on society. Moreover, the paper
focuses on identifying the problems women face when in a position of power, such as
discrimination and subjugation. The paper concludes with an analysis of how women have
been viewed in power throughout the years and how the circumstances have changed over
time.
Keywords: women, underrepresented, position, power, politics, discrimination
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WOMEN’S LEADERSHIP AND REPRESENTATION IN POLITICS,
GOVERNANCE AND DECISION MAKING
Aditi Shukla
Maharashtra National Law University, Law student
ABSTRACT
Women have constituted an essential and substantive part of society since time immemorial.
They have played multiple roles in society on versatile fronts to empower, hone, uplift, and
endorse the development of the social order. Unfortunately, this reinforcement was not
reciprocated from a patriarchal mindset governing the society. In the last few years, with the
expanding horizon of change, women have not only actively dedicated and participated in
activities that require decision making, leadership, and representation but also excellence in
these fields with their sharpened skillset. Notwithstanding the efforts and struggles made by
women to profess and achieve a par in the domain of power, governance, and decision
making at many fronts, equity is not achieved and the redundancy and inconsistency in
representation continue. The current study is descriptive and employs a non-empirical design.
The researcher has opted for doctrinal research methodology. The research was based on
secondary data sources such as books, articles, journals, e-sources, theories, and applicable
provisions with established case laws. The study follows the conclusion that it is high time to
realize that bolstering and encouraging participation of women in the realm of politics,
governance, and decision making will not only invigorate and strengthen almost fifty percent
population of the globe but also enable upliftment and growth in health and hygiene, child
care, education and sectors associated with public good by providing them a new vision and
direction. Female political representation works as a catalyst to allow and encourage young
girls and women to perceive and understand their capabilities and restructure the prejudices
that discourage them from achieving their earnest potential along with allowing them to
participate in being part of the change as it becomes a ground reality for them to envisage
themselves as future policymakers who can create an impact. Many developed countries, like
Finland, illustrate how having extensive female political representation can miraculously
transform society; set forth burgeoning development, reaching new heights. Policies,
decisions, and laws are a necessity to promote and harness political leadership and
representation of women in all spheres, around the world. Empowering our women and
young girls can turn over a new leaf and act as an impetus in establishing an equitable,
prosperous, and evolved society.
Keywords: Women’s Political Representation, Leadership, Empowerment, Equality

483

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

WOMEN’S RIGHTS AND MENTAL HEALTH ILLNESS IN NIGERIA
Ufuoma Loretta Ogidiaka
Bayero University Kano
Assoc. Prof. Aisha Haruna
Bayero University
Eda Ogheneosunme
Delta State University
ABSTRACT
Mental health consists of one’s emotional, psychological and social well-being. Mental health
conditions, consists of different experiences that affect a person’s mood, behaviour the way
they think and the ability to relate with others this can be caused by conditions such as;
anxiety, depression, stress, drug and alcohol abuse, bipolar, schizophrenia amongst others.
Statistics from WHO, shows that one in every four Nigerians, that is an average of 50 million
people are suffering from a mental condition or illness. It is important to state that, both men,
women and children can suffer from mental health illness, but for the purpose of this paper,
the focus will be on women. In Nigeria women go through a significant mental health
challenges, ranging from mental health issues during pregnancy and after child birth, women
who have experienced domestic violence can also suffer mental health conditions, family
stress, and financial stress amongst others. Majority of these women are locked up and
chained, they are subject to hardship and various forms of abuse. The effects mental illness
has on women are enormous as they are unable to function properly, they are constantly
depressed, sad and most time suicidal .The focus of this paper is to examine the causes of
mental health conditions and how it affects women rights in Nigeria. Doctrinal method, using
the analytical form of research was used through the use of primary sources (statutory
provisions and treaties) and secondary sources (opinions of legal writers, essays and materials
from the internet), to examine the causes of mental health illness and how it affects women
rights in Nigeria. Women who have suffer from mental health issues should be able to access
mental health services, a new mental health law is urgently needed as the one we have is
archaic and does not meet present realities, the mental health policy should be implemented
and people need to be sensitise on the issue mental health in Nigeria.
Keywords: Women, Mental health, Women Rights
1. INTRODUCTION
a. MENTAL HEALTH
Mental health comprises of one’s psychological, emotional and social well-being. It consists
of different experiences that affects a person’s mood, behavior the way they think and the
ability to relate with others. This can be caused by conditions such as; anxiety, depression,
stress, drug and alcohol abuse, bipolar, schizophrenia amongst others. Statistics from WHO,
shows that each one in every four Nigerians, that is an estimated 50 million people are
suffering from mental health illness (Business day, 2022). The global target of WHO mental
health action plans aims for 50 percent of countries to have enact or bring up to date their
law in accord with regional and international human rights instruments by 2020 (WHO,
2019).
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b. PROBLEMS FACING THE NIGERIAN MENTAL HEALTH SYSTEM
Nigeria at this point in time, is facing a big human rights exigency in mental health. Some of
the issues bedeviling our mental health system are; poor societal attitudes and lack of
understanding of the root causes of mental illness, lack of a mental health law that is aligned
with international standard, lack of financial support to get mental treatment, lack of social
support (family, friends, neighbors), the fear of stigmatization (being labeled as mentally ill
or being association with the mentally ill), inadequate mental health staffs/mental health
facilities Nigeria has less than 300 psychiatrists and most of them if not all live in the cities,
save for traditional native/spiritual healers who lack formal education and standardization of
their treatments amongst others, these have increased the mental health burden above
tolerable levels in Nigeria. (Jenkins et al, 2011,pp 87-96).
c. NIGERIA MENTAL HEALTH LEGAL REGIME
The next question that comes to mind is, does Nigeria have a legal regime that protects and
cater for the mental health of its citizens? Nigeria's mental health legislation was first enacted
in 1916 and was called the Lunacy Ordinance. In 1958, the lunacy ordinance was amended,
and was referred to as the Lunacy Act of 1958, magistrates and medical practitioner, where
bestowed power to detain people suffering from mental illness. In 1991, the Nigeria’s mental
health policy was first formulated (WHO-AIMS, 2006), its component consists of advocacy,
promotion, prevention, treatment and rehabilitation.
In 2003, a Mental Health Bill was presented to the National Assembly of Nigeria. It garnered
little support and made no progress for over 6 years, in April, 2009, when it was withdrawn.
In 2013, the Mental health Care Bill 2013 was presented to the Nigerian National Assembly
as part of the national policy for mental health services delivery, which aim was to deliver
carter for people with mental, neurological and substance addiction difficulties. In December
2020 the senate passed the mental health and substance abuse bill, while the Nigerian House
of Representatives passed a bill to repeal the 1958 Lunacy Act, in July, 6, 2021. Once signed
into law, the new mental health law will provide for the establishment of a mental health
department that will promote the rights of persons with mental health conditions.
The key human rights provision is the outright ban on chaining of persons with mental health
conditions, right to confidentiality and right to legal representatives, to ensure mental health
patients have access to quality care in all mental health facilities across Nigeria, their
properties will be protected, government will be tasked to fund mental health and training of
mental health professionals (Guardian Newspaper, 2020). This paper focuses on women’s
rights and their mental health and the factors/causes of mental health illness in women and
how it affects the general wellbeing of women. Before delving straight into the topic, it is
important to talk about mental health.
2. Mental Health and the rights of women in Nigeria.
Women’s rights are human rights and same are guaranteed by the United Nations through
various human rights treaties and conventions, these rights includes but not limited to; the
right to life, right to the highest form of physical and mental health, the right to live free from
violence, slavery, and discrimination; to be educated; to own property; to vote; and to earn a
fair and equal wage amongst others. Violations of these basic human rights can affect any one
irrespective of gender, nationality, color, age amongst others. Women are vulnerable, the
right to the highest form of mental health is paramount for a woman to function properly,
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These rights have continually been infringed upon and some of the factors responsible for
mental illness in women includes but not limited to; domestic violence experiences, harmful
traditional practices, family stress, financial stress, mental health issues during pregnancy and
after child birth amongst others. The effects of these factors on the mental health of women in
Nigeria includes but not limited to; depression, anxiety, Post traumatic Stress Disorder
(PSTD), suicidal, self-harming, Lack of concentration at both work and home, Alcohol and
substance abuse, Eating disorder.
Sadly the reality on ground in Nigeria as it relates to women who are suffering from one form
of mental health illness or conditions are usually accused of being witches who have
committed one offence or more (both spiritual and physical offences) and are being punished
for their sins. They are taken to traditional or spiritual healing centres, which are handled by
quacks and amateurs, there the rights of these women are grossly infringed upon, they are
tortured, chained and their mental health condition deteriorates further and may lose their
lives in the long run.

3. Conclusion
The right to have the highest form of mental health is an integral and important part of human
existence and must be protected at all cost, most especially in Nigeria. Women are vulnerable
and they play key role in our society, their mental health is key for them to function properly.
For an effective mental health care system which would protect and cater for women who are
mentally ill and should be able to access mental health services, the practice of chaining
women or tying them should be done away with as it is not only inhuman but barbaric. This
can be done by;
1. Signing the Mental Health and Substance Abuse Bill, into law, machinery should also be
put in place to ensure full implementation and effectiveness of the mental health law in
Nigeria.
2. People need to be sensitised on the issue of health in Nigeria.
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AN APPRAISAL OF WOMEN’S RIGHT TO LIFE FROM ANOTHER
PERSPECTIVE
Eda Ogheneosunme
Delta State University
Ufuoma Loretta Ogidiaka
Bayero University Kano
ABSTRACT
The term euthanasia is one which has generated a lot of arguments among scholars, religious
leaders, academics, lawmakers and even lawyers. It is derived from the greek word ”Eu” and
“Thanatos” meaning death. It is often referred to by many as the good death. It is the
deliberate act of one of bringing to an end the life of another based on mutual agreement
between the parties. Life is generally regarded as sacrosanct, as such the unlawful taking of
life under the Nigerian criminal law is often punished when proved beyond reasonable doubt
by either death or life imprisonment as the case may be. The problem that thus necessitated
this research is the need to afford women suffering from incurable terminal diseases in
Nigerian the right to decide their fate and afford themselves a good death. This research also
seeks to appraise the right to die of women from the stand point of the right to life. In view of
Section 326 (2) of the Nigerian Criminal Code Act which provides that any person who aids
another in killing himself is guilty of a felony and liable to imprisonment for life, the right to
die of women suffering from terminal incurable diseases is put in jeopardy The paper takes
the view that affording women the right to decide how to die is another way of safeguarding
women’s right to die as a right properly so called should be that which avails the bearer the
freedom to decide when and how the privilege bestowed is utilised. The right to life should
thus be broadly interpreted to include right to have a good death. To fully appraise the
relevant issues raised in this discourse, this study employs the doctrinal method of research to
appraise factual cases, the Nigerian constitution, the Criminal Code Act, existing literatures
as well as other internet and medical journals on the subject. This study recommends an
amendment of the relevant sections of the Nigerian Criminal and Penal code on the subject to
accommodate and recognise the right to die of women in deserving cases.
Keywords: Euthanasia, Right to life, Terminal diseases
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WATER AVAILABILITY: EXPLOITATION OF WOMEN’S RIGHTS
Ayesha kiran
College of Law, Government College University Faisalabad
Amna Yousaf
Department of Social Science and Resources, University of Agriculture
ABSTRACT
Water is a basic need of life but its availability is a social challenge. 2.1 billion People’s
worldwide have no water in their homes, so they have to walk many miles. Women and girls
around the world play an important role in collecting water for their families. According to a
United Nations study report in 80% of households, girls and women are responsible for
collecting water. Lack of water supply systems in or near homes has increased the burden on
women. According to UNICEF research women and girls around the world spend 200 million
hours a day collecting water and walks of 3.7 miles for water a day. When women walk to 6
km and wait in line for several hours, it takes six to eight hours daily to collect water from
this effort affects the education of girls and women. Even the girls who are enrolled in school
cannot manage their education as they spend many hours of the day fetching water. This
situation has widened the gender gap in education. According to UNICEF, when girls are
given access to water, their enrollment rate increases by 15%. Lack of access to water
endangers women's personal safety, who fetching water away from homes often run the risk
of being harassed, assaulted or kidnapping and animal attacks. Insufficient water supply
systems in the home affect women's health, physical problems due to heavy water loads
especially when pregnant women walk many miles with carry heavy water containers to
collect water. The availability of water in or near the homes plays an important role in
achieving the socio- economics rights of women described in the Universal Declaration of
Human Rights (UDHR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR) and in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women (CEDAW). In rural and pre-urban women in low- and middle-income countries are
affected the most. Where underground water has brackish and piped water supply system is
insufficient. In these areas, women get water for domestic used from surface water resources
such as rivers, streams and lakes. These resources mostly far from the homes and women
walk many miles to get water.
Keywords: water supply, women rights, fetching water, gender gap, personal safety
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DOCTRINE OF COVERTURE AND MARITAL RAPE IN INDIA: SEPARATING
CONUNDRUM FROM CONSENT
Aditya Verma
Jamia Millia Islamia, Faculty of Law
ABSTRACT
While majority of nations have not legislatively distinguished marital rape from the criminal
offence that rape is, India remains one such nation that not only creates such a sub
classification but also excludes the heinous act from the very category of rape. As the
contemporary world discusses the relevance of consent in a sexual relationship and its
various underlying characteristics, the Indian legal provision that treats marital rape as an
exception to rape seems undisputedly preposterous. Nevertheless, in due course of exploring
the legislative reasoning behind it we shall tend to explore the poisonous roots of the school
of thought that believes that a woman loses her individuality once she becomes a part of the
intuition of marriage. There exists a “doctrine of coverture” which was a legal doctrine in
common law whereby, upon marriage, a woman's legal rights and obligations were subsumed
by those of her husband. This doctrine forms the premise of legal validity of marital rape in
India and the same remains the central point of scrutiny in the proposed paper.
The research paper shall endeavour to examine how doctrine of coverture reflects a
problematic idea of gender roles and gender norms that became a breeding ground for toxic
masculinity for the coming generations- not merely legally but also sociologically. This
research shall further elucidate how Indian legislative policies and judicial interventions have
gradually tried to make a shift from archaic conformity towards a promise of inclusive
progress. Upon establishing the aforementioned, the second half of the paper shall indulge in
the discourse of the reformations that Indian laws need from the perspective of women
empowerment. This shall also include questioning the socio-legal relevance of increasing the
legal age of marriage of women in India from 18 to 21.
The methodology of research shall be doctrinal in nature and the paper shall take in account
case analysis, articles, journals and acclaimed books to further this write-up and add to it its
academic authenticity.
Keywords: Marital rape, Coverture, legislative discrimination, gender
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CHILD MARRIAGE AND THE DISCRIMINATION OF THE GIRL CHILD
KAVYA TOMAR
Gujarat National Law University
ABSTRACT
As the 21st century begins it is clear that children do not fully enjoy their human rights for
many material, societal and political reasons. However, girl children in particular lag behind
boy children in many of the indicators used to measure well-being. United Nations (UN)
statistics, national reports and studies initiated by nongovernmental organizations (NGOs)
show over and over again that girls, as a group, have lower literacy rates, receive less health
care, and are more often impoverished than boys 1.Child marriage is a huge societal concern
and a violation of children's rights, regardless of whether it occurs to a girl or a boy, because
it violates the fundamental right to an education. Health, nutrition, education, and the absence
of violence, abuse, and discrimination are all important factors. The youngster is exploited,
and his or her childhood is snatched. The fundamental reasons for child marriage vary by area
and community, but they frequently revolve around the control of a girl's sexuality. Human
Rights Watch met many girls in various countries, such as Tanzania, who alleged they were
forced to marry after becoming pregnant. In other countries, such as Bangladesh, parents rush
their daughters' marriages to avoid sexual harassment, romantic involvement, or simply being
viewed as romantically involved before to marriage. The researchers found that the genderbased discrimination towards girls doesn’t simply prevent them from being born, it may also
precipitate the death of those who are born. Female infanticide may occur as the deliberate
murder of a girl infant or young girl child or as the result of neglect. Selective abortion
appears to be increasing as a result of new sex-detecting, prenatal technologies. Worldwide,
there are several cultural and economic reasons for the preference of sons over daughters.
The Pre-Conception Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994 (PCPNDT Act). The Act
makes gender determination illegal and puts the onus on the medical fraternity to close
monitor all ultrasounds. Although prenatal sex-detection and sex-selective abortion are
illegal, many clinics continue to provide these services in a clandestine manner across the
country.
Keywords: Child Marriage, Human Rights, Discrimination

1

United Nations Children’s Fund. Website: http://www.unicef.org.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ‘FREEDOM’ IN URBAN AND RURAL WOMEN
Assist. Prof. Dr. Ramalakshmi. C
Department of English and other Foreign Languages, SRM Institute of Science and
Technology
ORCID: 0000-0003-4338-0077
ABSTRACT
The term ‘freedom’ as a dynamic term changes with society and culture. In this postmillennium era, for a woman who lives in an urban society, freedom is when she can fly
without barriers like a bird, but for a woman who lives in a rural society, freedom is when she
can enjoy economic independence, freedom of education and the like. An Urban landscape
differs from a rural one in various aspects like the kind of job opportunities, education
opportunities and the technological advantages. Urban areas are the first to receive the
benefits from the government and other innovations, and with that the problems or the side
effects that come along. But this does not mean rural areas are left out in the process.
Apparently, it takes time to reach the villages, meaning the problems are a little deferred.
Unfortunately, the majority of the research focuses on the problems and development of
villages. After a decade of the researcher’s stay in the urban scenario, it was found from
observation that nevertheless urban women are not free of problems, they cannot be said to
enjoy complete freedom, the difference being that the problems are newer compared to what
rural women face.
In this paper the researcher proposes to converse with the urban women at the workplace, and
a handful of women in the researcher’s native village and the nearby, and later on reflect and
analyse the same in the aspect of challenges faced and social, economic and cultural freedom
enjoyed.
The initial observations and analyses after a brief interview with some of them, proved the
fact that urban women do face the problems, but a couple of decades ago. The challenges
which were faced by these women then do not exist now; particularly, the millennial women
enjoy economic independence, which was denied to her before three decades; whereas, a post
millennial rural woman, who has begun to enjoy freedom of education, and freedom to work,
still has the challenge of economic independence. Therefore, rural or urban, problem exist,
but they defer by decades.
Keywords: freedom, rural women, urban women, challenges
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AN EMPIRICAL ANALYSIS OF GENDER EQUALITY IN PROMOTING
SUSTAINABILITY GOALS
Faryal Ishtiaq
MS Scholar in Economics, Lahore College for Women University Lahore
Saba Gulzar
MS Scholar in Economics, Lahore College for Women University Lahore
Abstract
Achieving the Sustainable Development Goals is the main challenge for most of the Asian
economies. Gender inclusion is the need of hour to achieve the goals within time .The role of
women for achieving the global sustainability goals is crucial. Although a lot of literature is
available on women empowerment and gender equality but a few studies are conducted that
examine the role of gender equality in achieving SDGs. In this paper, we empirically
investigate the role of gender equality in attaining selected SDGs which are SDG1 (Zero
Poverty), SDG2 (Reduce Hunger), SDG3 (Good Health) and SDG8 (Economic Growth) in
Asian economies. Asia is a continent with 60% of world population with variation in social
and economic set ups. Therefore, we chose Asian economies for our study. The study utilizes
a panel data of 30 Asian economies over the period 2006-2020. First we will check
cointegration among variables and then estimate the long run and the short run coefficients.
We will also check for causal relationship as causality is expected to exist. For measuring
gender equality, we construct an index by using Principal Component Analysis. The results
may find the positive role of gender equality in achieving other goals. This study is
substantial addition to literature. It will elaborate the role of gender equality and help policy
makers through its implications
Keywords: Gender Equality, SDGs, Asian Economies, Panel Analysis
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WOMEN AND SOCIO-CULTURAL REALITIES IN THE TRADITIONAL
AFRICAN SOCIETY. A RETHINKING OF BUCHI EMECHETA’S THE JOYS OF
MOTHERHOOD
IMOH SUNDAY OBOT
Department of Performing Arts and Music, Ajayi Crowther University
Abstract
The roles that women play in some traditional African societies are socio-culturally
constructed and practically imposed and reinforced by the same societies. Compliance to
these roles have overtime, determined the outcome of women’s productivity in such societies;
irrespective of whether these roles have positive or negative consequences on their wellbeing. Recent scholarly engagements, especially those on various issues relating to gender,
have so far discovered that within women’s socio-cultural space women there are cultural
realities that seem to be somewhat unfavourable, thus, raising the platform for various
inhibitions particularly in the areas of creativity, economy and social development. As a
result of the foregoing, gender, a social construct therefore, becomes a dominant paradigm in
several academic fora across the globe. In view of the above, this article highlights the sociocultural realities as it affects the female gender in Buchi Emecheta’s The Joys of Motherhood.
This article employs critical analysis as methodology and also Womanism as the theoretical
frame of reference. The article discovered within the context of the chosen text that
inequality, sex-role, wife inheritance, violence, patriarchy and motherhood are some of the
socio-cultural realities that affect the female gender in various ways. Therefore, it has been
recommended that the socio-cultural space where women operate should be re-engineered to
extricate inimical features in order to enhance positive development of same and Africa at
large.
Keyword: Women, Socio-cultural Realities, Traditional African Society, the Joys of
Motherhood
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WOMEN MINISTRY IN THE CHURCH OF NIGERIA (ANGLICAN COMMUNION)
AND NATION BUILDING
Dr. Mercy Uwaezuoke Chukwuedo
Trinity Theological College, Umuahia, An Affiliate of the University of Nigeria, Nsukka
ABSTRACT
In many cultures and religions of the world, women are given a second class status. They are
seen as man’s subordinate. Through the lenses of religion, women are believed to be created
inferior to men and are ritually unclean. However, women have played significant roles in the
home, Church and society. Women have embarked upon developmental projects which over
the years have contributed to the building of the nation. Through a phenomenological
approach, this paper exposes the concept of women ministry and the various roles women
ministry have played in the society. The opportunities given to women in Church activities
liberated the women from very obnoxious cultural practices. The opportunities women
ministry provides exposed the talents and potentials of women which embolden them into
early education, charity works, politics etc. Their full participatory roles in the home and
Church cannot go unnoticed. A nation cannot develop without the full involvement of
women. It is still mostly men who are in the positions of power and decision making at most
levels. Not being able to deeply emancipate women in the process of governance is a great
factor responsible for the poor economy, underdevelopment and national disunity. No society
can develop beyond its potentials unless women are fully involved to maximize the use of
their potentials and work in unity towards nation building. However, there is hope. There is
evidence of resistance against patriarchy and male chauvinism which feminists see as an
enemy of national development.
Keywords: Women Ministry, Nation Building, Empowerment, Women Emancipation
Introduction
In the contemporary times, feminism and theories of women liberation has gotten the
attention of both the educated and the average minds in institutions of learning, the Nigerian
society and the religious circle. Religion, culture and family upbringing stereotyped the status
of women, females are given the orientation from birth that certain roles are not meant for
them and are made to believe that they are inferior to men. Parents also discourage
competition between males and females and as such females feel not as important like the
males. On this note, Lasiele (1999) asserts that Nigerian women are not forceful enough to
seize leadership positions from the male folk. They lack the courage and confidence to aspire
high which restricts them from trying to compete with the opposite sex and as such leaves
them incapacitated..
The Church and society owes it a duty to reduce the restrictions placed on women based on
religion, culture and traditional considerations which have incapacitated Nigerian women in
participating effectively and freely in political and economic affairs. The inability to deeply
emancipate women in the process of governance is a great factor responsible for the poor
economy, undevelopment and national disunity. Women got what it takes to bring about
progress and sustainable development.
This paper aims to showcase Women Ministry in the Church of Nigeria, the significant roles
women ministry play in the Church, development of the society and nation building. To
examine the place of women ministry in the Church and recommend measures to be taken to
ensure women ministry come to limelight.
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Women Ministry
Women ministry has been part and parcel of the Church for a long time. They have played
active roles in reaching out to fellow women and children. According to Hardin (2008),
Women Ministry is very essential to the church due to the large number of women in the
Church. Furthermore, she says many women look for role models and mentors as they begin
new stages of life through the process of growth and maturity, in career, parenting, caring for
aged parents relatives and grand parenting.
Women occupy various significant positions at home, in the office, Church and other
religious bodies. The roles include being wives, mothers, counselors, disciplinarians,
caregivers and so on. However, as women pass through these different roles and stages, they
find commonalities. They look for women with similar situations and experiences, or women
who have passed through a particular stage, for advice and support. For example, career
women often look for role models as they balance life at institutions of learning, work place,
home, and Church. This is the essence of women ministry.
Women ministry in most denominations do not get funds from the government or the Church
for running of their projects and programs but source for funds from within. Funds are
generated from monthly dues and levies, donations made by women and the “Home and
Abroad August Meetings” etc. Other means of generating funds for the women ministry is
through the establishment of schools, hospitals, skills acquisition centres etc.
Women Organizations in the Church of Nigeria (Anglican Communion)
This paper is borne out of experience as a member of the Women Organization and Women
Ministry in the Church of Nigeria (Anglican Communion) and as a result of quest for further
knowledge. Chukwuedo (2018) in her Dissertation states that Women Ministries have many
responsibilities and roles carried out through the various organizations in the Church. It is
designed according to Hardin (2008) to encourage and empower women as they carry out
various roles, to affect the community, to minister to those in the church, and to create room
for spiritual and social growth.
Women organizations in the Church of Nigeria (Anglican Communion) make great impacts
in the Church. Nwabueze in a personal interaction says that “women are the owners of the
church because without them, the Church will be vacant. Most of the duties in the Church are
being carried out by them such as cleaning of the Church, organization of programs and
taking full participation in Church activities” (25th June, 2017).
The Mothers Union
Nwankiti (n.d) reveals that the Mother’s Union was founded by Mary Elizabeth Sumner, the
wife of Rev. George Sumner in 1876. She realized that the home was the foundation for
character and religious training of the child. She was then burdened with how to get the
women to realize their vital roles in the home. Mary Elizabeth Sumner started by teaching a
few women their Christian responsibilities in the home. She discussed with them about life,
had Bible study with them and encouraged them in the training of their children in the love
and fear of God. Then the group grew and spread to different parts of the world.
According to Women Organization, Church of Nigeria (Anglican Communion) (2014), the
Mothers’ Union in Nigeria was founded by Mrs. Abigail Oluwole in the year 1908.
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Today, the Mothers’ Union has spread across the fourteen Ecclesiastical Provinces of the
Church of Nigeria (Anglican Communion) such as, Lagos, On the Niger, Niger-Delta,
Ibadan, Ondo, Kaduna, Owerri, Bendel, Jos, Abuja, Enugu, Aba, Kwara, and Lokoja. These
provinces cover more that a hundred and fifty Dioceses. The Provincial President of the
Mothers’ Union, Church of Nigeria (Anglican Communion) is Mrs. Angela E. Ndukuba with
the Provincial Headquarters at Abuja. The Mothers’ Union has great interest in families,
emphasizing the need for Christian mothers to build and maintain stable godly homes.
Wonderful and lively activities, including training programmes are organized for young
wives, the elderly, widows, married and unmarried, female and male alike, all in an effort to
equip and encourage people to build and maintain peaceful homes.
The Mothers’ Union has well equipped Provincial Trainers who organize Leadership training
Programmes for members and skill acquisition for self-reliance. The Mother’s Union in
Nigeria has a network of Dioceses both within and outside Nigeria with whom members
communicate and unite in prayer, worship and serve God. Membership to Mothers’ Union in
Nigeria is open to female communicants and those wedded in the church. The members of the
Mothers’ Union are found in many parts of the world. The mission statement, according to an
online article by Enugu Diocese: Women Ministry (2013) is to promote the well-being of
families worldwide, for example, taking care of the less privileged and the aged ones.

Aims and Objectives of the Mothers’ Union
The Mothers’ Union exists to show concern in family matters, with all that strengthens and
preserves marriage and Christian family life. The aim of the union is the advancement of
salvation knowledge and holiness in the sphere of marriage and family life. This is achieved
by:
Upholding Christ’s teachings in the nature of marriage and promote its wider
understanding.
Encouraging parents to bring up their children in the faith and life of the Church.
Maintaining a worldwide fellowship of Christians united in prayer, worship and service.
Promoting conditions in the society that are favourable to family life and the protection of
children.
Helping families passing through adversity.
Mothers Union Motto
The motto of the Mothers union is “I can do all things through Christ which strengthens me”
(Philippians 4:13). According to Women Organization, Church of Nigeria (Anglican
Communion) (2014), the Mothers’ Union is set to achieve her aims and objectives by:
Developing prayer and spiritual growth in families.
Studying and reflecting on family life and its place in the society.
Equipping her members to take practical action to improve conditions for families, both
nationally and in communities in which they live.
To establish the Mothers’ Union voice as an authoritative Christian contribution to the debate
on marriage and family life.
To describe the Mothers' Union’s distinctive spirituality and ethos and to establish ways of
communicating and sustaining it throughout the society.
To identify those common value and stands shared worldwide, celebrate cultural differences
and through them energise and unite the Mothers' Union into a coherent organization.
To increase the membership and expand the funding base to support practical action.
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To develop and publicise effectively the project and other community initiatives of the
Mothers’ Union.
To develop and implement a broad range of training programmes in order to help members
participate effectively in the mission of the Mothers’ Union.

The Women Guild
Nwankiti (n.d) says that the Women Guild was founded with much more open membership.
The Women Guild was founded by Mrs Frances Melville Jones, the wife of Rt Rev Jones, the
Bishop of Lagos. It was inaugurated in Lagos on 23rd May, 1921. It is for women who,
although full Church members, are not eligible for one reason or the other to join the Mothers
Union. Women Guild has six rules guiding them, which are:
To read some verses of the Holy Scripture and pray every day and to visit the sick,
physically handicapped, the aged and the bereaved.
They make effort to uphold the sanctity of marriage and the upbringing of children and
servants in the right way and to teach them to pray every day and every night.
To avoid being debtors or live corrupt lives, and to avoid drinking intoxicating wine or
speaking filthy words.
To attend Church services and Guild meetings regularly.
To help people to discover Christ.
To visit the sick, physically handicapped, the aged and the bereaved.
In upholding the chastity of marriage, the members of the Women Guild are meant to
understand that marriage is to be held in honor by all. A married woman is bound to her
husband as long as he lives, but if her husband dies she is discharged from the law concerning
her husband. The husband is the head of the wife as Christ is the head of the Church. They
are also advised to maintain prayer links with others. There is nothing like an isolated
Christian, for Christian women are members of a community. Emphasis is laid on evangelism
therefore members of the Women Guild are encouraged to know the word of God and share it
with others. Women are taught about the women of the Bible who played positive roles like
Mary who was humble and faithful to the end in accepting God’s plans.
The Girls’ Guild
This arm deals directly with the girls in the Diocese. The aim of this organization is to learn
very well the best way to live a wholesome life and to draw people to our Lord Jesus Christ
through good conduct and selfless services in the Church and at home. They also have rules
and regulations guiding them which are: to reverence our Lord Jesus Christ with their whole
heart, to avoid strong drink, bearing malice, fighting and to keep away from ungodly conduct.
Through the Girls Guild Organization in the Church of Nigeria (Anglican Communion), a lot
of lives have been molded. According to Okoloene, G. in an oral interview, “the girls are the
future mothers and because of this, the clergy wives do not play with them. They nurtured to
become shining stars in the society” (personal communication on 25th May, 2017). The
Clergy wives organize special programs and conferences for them. The members of the Girls
Guild are exposed to skill acquisitions so as to prepare them for becoming future mothers.
Women Ministry and Nation Building
The roles played by the women ministry in the Church of Nigeria (Anglican Communion) are
amazing and cannot be overlooked. These roles have also yielded positive results in national
building and development.
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1. Home Building
The society cannot have a sustainable nation if the family is not stable. The roles that women
play in building of homes cannot be underestimated. The raising of children is not an easy
task. This is the major concern of the Mothers’ Union and Women Guild in the Church of
Nigeria (Anglican Communion), to see that there is stability in the home and children are
raised in the fear of God. The aims and objectives of the Mothers’ Union is a proof that the
Women Ministry functions well in the home to see that women uphold the chastity of
marriage.
We cannot talk about the woman’s role in the building of the home outside God and moral
upbringing. Children learn very fast and ought to be guided. That is the reason the Bible says:
“Train up a child in the way he should go and when he grows he will not depart from it”
(Proverbs 22:6). It is necessary to instill good morals in a child which is a better way of
building the nation. Women stay more with their children and should teach them on how to
pray, study the word of God and live aright.
According to Kapur (2019, p.1), “the role of women in management of household
responsibilities is regarded as an integral part of their lives within the country.” Hence,
women ought to be trained in handling the affairs of the home adequately. The women
ministry has done well in the Church of Nigeria (Anglican Communion) in this area by
training the girls through the Girls Guild Organization. They are taught how to become good
mothers. Women are also educated on how to raise their female children to become
responsible citizens in the society and good wife materials. Through seminars, workshops,
prayer retreats etc., women are given necessary teachings that tackle women challenges at
home and in the society.
Kapur (2019) observes that the management of household responsibilities is not an easy tasks
because one needs to develop skills in the areas of washing, cleaning, repair work,
preparation of meals, child nurturing and taking care of the needs and requirements of other
family members. To be a mother indeed is not a child’s play. Women are saddled with
enormous tasks which are energy and time consuming. Children ideally help out in homes but
are still guided by women such as putting play things in their respective places, ensuring that
harmful substances and objects are kept away from the sight of children. Mothers are
involved in the academic performances of their children in ensuring that assignments are
done.
Women are expected to participate in leadership roles which include: planning and
management of household responsibilities and finances, organizing various activities or
ceremonies such as birthdays, child naming, religious programs and decision making.
Decision making is a primary responsibility of women. It is an integral part of the household
chores on a daily basis.
2. Politics
A few women who are members of the Women Guild and Mothers’ Union are into politics.
This is because politics is seen as a dirty game. In The Sun Newspapers, 26th July, 2020,
Anglican Women blame societal evil on political class. During the Archdeaconry Women
Conference held at Our Saviour Anglican Church, the Archdeacon’s wife, Mrs Chinyere
Emeribe in her address noted that the political arena has become a wrestling ring of sorts
where desperate politicians compete for the lion’s share of the “national cake” at the expense
of the hungry masses. The interest of Christian women in politics can actually be aroused by
educating, mentoring them, expanding their networks and providing them with financial
assistance. This will be of immense help for their political pursuits (Enekwizu 2019, p1).
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Women should be involved in politics so that they can bring good ideas that can affect the
society positively.
The church is an agent of change. In the Church, several ill behaviors are corrected through
teachings, seminars, counseling etc. Women are nurtured and shaped in the women ministry
through their fellow women to serve as agents of nation building. There abound a lot of
biblical examples of women who played active roles in national development and integration.
Obielosi (2015) notes that despite the Partriachal and androcentric nature of the Old
Testament times, many passages still place women at a very high position. The Old
Testament history gives accounts of strong female leadership in many roles. The following
are examples of women who held key positions such as Miriam who was a prophetess to
Israel during the Exodus, alongside, Moses and Aaron. Deborah was a prophetess and a judge
who directed Barak to lead the army of Israel into successful combat against Israel’s
oppressors. Huldah played an active role as a prophetess. She authenticated the scroll of the
law found in the temple and helped to bring about religious reforms in the days of Josiah.

3. Empowerment Programs
Empowerment is a very important avenue to reach out and manage resources and create jobs
opportunities. Empowerment of women means enabling women to respect and value
themselves. This implies giving women a sense of belonging through training, education and
sensitization.
Women play very vital roles in the society. In Nigeria today, the women ministry has
recorded giant strides through the empowerment of other women. Women have used their
capacity and initiatives to take decisions, control assets and take vital choices influencing
life’s results. In the Church of Nigeria (Anglican Communion), women have made indelible
marks through various women organizations such as the Mothers’ Union, Women Guild and
Girls Guild. Skill Acquisition Centers are set up in some Dioceses to educate women on
various skills, equip them to be self reliant. Women have been empowered in education
through scholarships and supporting them with cash to build their businesses.
Shah and Shukla (2017) opine that through the Women Empowerment programs, women are
enlightened on the social benefits including awareness about the existing social problems in
the society, good recognition and image in the family and community. Women are also armed
with adequate knowledge of their roles in making decisions in their families, planning and
promoting better education for their children, taking care of health of the aged and children.
Women are also allowed to participate in politics and public life. Therefore, they are given a
chance to serve the community including fighting for the basic amenities and welfare needs
of the village or community such as: safe drinking water, public sanitation and street lights,
chance to help the weaker people like disable and the aged.
4. Education
Women ministry gives assistance to children from poor families whose parents cannot afford
to train in the school. Women play important roles in nation building. The women ministry
creates adequate room for women to develop their potentials and contribute to the
development of the nation. Ovute (2015) opines that no nation can progress to the limit of its
potentials unless women are fully equipped to take up responsibilities as men and make
collective efforts towards the political and socio-economic development of the country. To
emancipate women in nation building and fully empower them requires a holistic approach to
break the socio-cultural and religious barriers that hold women in bondage in a world of
equal opportunities.
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5. Home and Abroad Women Meetings
Through the establishment of ‘Home and Abroad August Meetings’ in various churches, a lot
of developmental projects have been initiated and completed. Women have been able to settle
disputes in the church and community which had led to peaceful co-existence and
opportunity for meaningful development and national unity. The ‘Home and Abroad’
meetings help to stir up the women, and as well harness the efforts (spiritually, materially,
financially etc) of members in distant lands and those at home for developmental projects and
national building.
Conclusion
Everyone should rise up to fight gender domination which is a hindrance to national
development. The Church should live as light and an agent of change. The Church,
government organizations that promote peace and unity should all give their support to
women ministry through funding so that their objectives will be met. The Church and
government can enhance the effectiveness of women ministry through empowerment
programs. Women could be empowered through acquisition of vocational skills and
education. The right of women to be self-reliant and self-employed can be achieved through
the acquisition of vocational skills that are related to their location. This will enable them to
engage in entrepreneurship, which is one of the ways of reducing the poverty and
unemployment among women and consequently they become adequately empowered to
contribute to nation building.
Women can be spurred to maximize their potentials through the pulpit. Women can be
empowered through seminars and symposiums that will awaken the inner drive of a woman
to the realization of the potentials she has and inherent abilities that can make her actualize
great dreams. Women could be armed through written materials like books, magazines,
articles, and above all, the Holy Scriptures which is a manual for success and growth. Women
need be spurred to action by contributing towards nation building and claim their rights as
persons created in God’s image. If women can play active roles in developing the church,
women can do more in the development of the nation.
Today, women engage in various tasks, skills and professions that were erroneously designed
for men. Women are today Lawyers of the highest esteem, both in the Superior Bench and in
the Bar; women are today into Engineering, into Banking and Finance, they are into Politics
and in Entrepreneurship. Therefore, restricting the roles of women in our culture is antiproductive and therefore should be discarded. The Church has shown a level ground where
all and sundry show their potentials and will power. The product of technology has reduced
the globe to a village through ICT. Therefore, women cannot be left out of the move to
developing the society.
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NEED TO INTRODUCE LIFE SKILLS FOR EMPOWERING WOMEN
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Faculty of Education (K), BHU, Varanasi
Abstract
Life skills play a significant role in empowering Women in the 21st century. The set of skills
essential for the all-round well-being of the individuals - to become vibrant and productive
members of the society is termed as life skills. Life skills enable a woman to develop the
capacity to live in a multifaceted world as an active engaged and empowered citizen. It
enables to solve the psycho-social issues of their life and fulfil educational, cultural,
economic and political needs of the 21st century.
Our women have lot of potential and capabilities, they only need to explore their hidden
powers to make themselves empowered. The basic requirement in empowering women is
equipping them with basic skills, abilities and power in order to identify and magnifying their
potential and therefore raise their status in the society. The ability to acquire certain skills for
aiming towards the process of empowerment, life skills education plays a vital role. It is a
value added programme fostering empowerment, equipping women with certain crucial
skills, by assessing their abilities/skills, making them recognize their worth, helping in
boosting their confidence level, educating them about their rights, aiding them to be able to
take wise decisions and solve their problems independently and survive in all adverse
situations without being exploited. It would create awareness and provide the proper direction
to women.
For getting an idea of the collective perception of women towards the role of life skills in
women empowerment, a survey was done in the year 2020 on hundred women of Varanasi
city through online mode. ‘A Questionnaire to Assess the Need to Introduce Life Skills
Training among Women’ was prepared (by Tiwari,P. & Bajpai,A.), to ascertain the most
essential life skills that are needed for empowerment and finally twenty such life skills were
identified. Present paper will discuss in detail the perception of women on these life skills
fostering empowerment .
Keywords: Life Skills Education, Life Skills, Women Empowerment, Gender Equality
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WOMEN EMPOWERMENT AND SHGS: THROUGH THE KUDUMBASREE
PROJECT İN KERALA
Jyothi Lakshmi
Mahathma Gandhi University
Abstract
Kudumbasree has a part of Self Help Groups have a great influence on poor women became
they help them through micro financing to face their financial problems. At the same time the
activities of SHGs helps to raise their self esteem and self confidence. The social and
economical upliftment of poor women came to the trace after the launching of SHGs. Their
participation in the activities Local Governments has also increased. The education level and
legal awareness of poor women also have increased with the help of Kudumbasree. Their
performance in the public sphere improved. They are now able to come out of the nutshell of
male dominated family atmosphere. The poverty alleviation schemes SHGs is a great solace
for the poor women. If poverty is eradicated, most of the problems will be solved . A SelfHelp Group is a small group of people that all suffer from the same condition or addiction
and work together as a supportive group to overcome the condition/addiction together. A
SHG is a group of about 10 to 20 people, usually women, from a similar class and region,
who come together to form savings and credit organization. They pooled financial resources
to make small interest bearing loans to their members. This process creates an ethic that
focuses on savings first. The setting of terms and conditions and accounting of the loan are
done in the group by designated members. The paper evaluates whether Kudumbasree has
any role in women empowerment in through its poverty eradication program and the study
found that poor women became empowered to a great extent after the launching of SHGs.
Keywords: Empowerment, Economic Development, Poverty, Micro finance
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ABSTRACT
This paper discusses the issue of "Women Empowerment" which is a global issue.
"Women's empowerment" and "gender equality" are a universal issue. Women Empowerment
refers to the creation of a place where women can make their own decisions for the benefit of
themselves and the community. In today’s world women are less vulnerable and have more
problems with their security purpose. They have to deal with a variety of difficult situations
and must constantly be exposed to all kinds of adversity. Therefore, in order to be safe and
secure the government has provided protection by laws and regulations to the public.
Although there are many security systems in place the need for a smart security system is
growing. To overcome such problems a smart women's safety program has been used. This
paper describes a safe and secure women's electronic system that includes Arduino control
and sensors such as, sound sensor, Buzzer, LCD, GSM and GPS used in this project. When
her route is changed, a warning signal will be sent to her parents. When women are at risk,
the device detects body movements such as heart rate, temperature changes, victim
movement with a flex sensor, MEMS accelerometer and the victim's audible voice. When the
sensor passes through the device, it activates and tracks the victim's location using a GPS
module. Using the GSM module, the victim is sent to a registered contact number.
Conclusion:
This study suggests a less expensive model that is useful for women. For the purpose of
monitoring future employment is added to avoid female offenders. Women or girls can be
monitored by regularly taking pictures using JPEG cameras and in a timely manner to keep
the police or police station or friends and family member from men or attackers or violence.
This kind of view that the first plays an important role
Keywords: Women's Safety; Security notification sensors; IoT for women's safety;
smartphones; Ensuring the Safety of Women as soon as possible automatically
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WOMEN’S ECONOMIC EMPOWERMENT IN INDIA DURING COVID-19
PANDEMIC
Monalisa Halder
Department of Physics, National Institute of Technology
Ranjita Sinha
Department of BS & HU (Physics), Asansol Engineering College
Ajit Kumar Meikap
Department of Physics, National Institute of Technology
Introduction
As the entire world is clasping its breath and praying every single day for an incredible
escape from the COVID-19 Pandemic, Women’s rights organisations, including women-led
workers’ organisations, in an inclusive recovery; to prioritise small and medium-sized
enterprises (SMEs) are taking over the responsibility and marching ahead in the battle alone
wherever required focussing on economic empowerment.
Methodology and Results
The COVID-19 pandemic has had a devastating impact on the livelihoods of women
globally. The ‘triple disadvantage’ of COVID-19, displacement and gender inequality has
vastly affected the livelihood of women in India. These specific challenges and crisis in turn
promotes women’s economic empowerment creating women-led businesses and women’s
entrepreneurship while the men worker in the family are losing their jobs affected by COVID
pandemic situation. The Covid-19 global recovery presents an opportunity for renewed
attention to a comprehensive and inclusive approach to women’s economic empowerment,
rebuilding economies by prioritising gender equality. For countless male and female workers
in India, the pandemic has meant no job and no unemployment benefits or other protection.
With 1.3 billion Indians in the midst of Lockdown period of COVID pandemic, the collective
strength of women’s self-help groups (SHGs) has come to the fore. In over 90% of India’s
districts, away from the limelight of the cities, Women SHGs have risen to the extraordinary
challenge of COVID-19 pandemic by producing facemasks, sanitizers and protective
equipment, running community kitchens, delivering essential food supplies, sensitizing
people about health and hygiene and combating misinformation even providing banking and
financial solutions to far-flung communities.
Conclusion
Providing direct financial support, investing in child care system, changing workplace
policies and promoting women’s access to male-dominated jobs are short-term strategies that
policymakers and Government of India can use to ease the harms of the pandemic and
increase women’s participation in the post-COVID workforce.
Keywords: Covid-19, empowerment, misinformation
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LEVERAGING TECHNOLOGY TO ENABLE ACCESS TO GIRLS AND WOMEN
IN OPEN SCHOOLING -A CASE STUDY OF NIOS
Anshul Kharbanda
Research Scholar, Indian Institute of Teacher Education (IITE)
Academic Officer & Coordinator External Relations
Abstract
Harnessing technology is an important factor to enable learning and for inclusion of girls and
women especially from disadvantaged backgrounds and creating an engaging learning
environment. The existing digital platforms and ongoing ICT-based educational initiatives
must be optimized and expanded to meet the current and future challenges in providing
quality education for all.
The National Education Policy 2020, recognises the critical role of education in women’s
lives. The policy takes into account the glocal demands of education, and focuses on
imparting 21st-century skills amongst the students (Pg 5, NEP 2020). Further, the policy
suggests broadening the scope of school education to facilitate multiple pathways to learning
involving both formal and non-formal education modes. ODL Programmes offered by the
National Institute of Open Schooling (NIOS) and State Open Schools will be expanded and
strengthened for meeting the learning needs of young people especially girls in India who are
not able to attend a physical school (Para 3.5, Pg 11, NEP 2020).
NIOS provides a unique opportunity for women and girls to access education as it provides
flexibility and easy accessibility to those who had to dropout or have been ‘pushed-out’ of the
formal system due various reasons. NIOS in its Open Distance Learning (ODL) mode is
catering to a variety of the learners' needs. The technology is used not only as a tool but for a
variety of purposes. Though NIOS has taken many initiatives to provide inclusive learning
environment to its girls and women, but there is still scope to upgrade its technologies to
meet the present-day growing needs.
This paper analyses the available technology used by the female learners for various
processes during open schooling. This is a qualitative study, based on the review of the
existing literature. The study reveals women/girls’ perception towards usage of technology
and challenges faced. The findings of the study support the need for sensitising different
stakeholders and suggests strategies to bridge the gap at different levels of teaching learning
process.
Keywords: Open Distance Learning, digital platforms, dropouts, pushed-out

506

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

THE UNPATTERN SOCIALISATION
Krishna Kumari
IGNOU Maidan Garhi, school of gender studies and development
Abstract
A teacher with good earning and holding teaching and master’s degree from renowned
college of University of Delhi faced difficulty to be selected for so called ‘Arrange Marriage’
proposals while facing many meetings with groom and their families. She introspected and
found reasons for the above said problem in her socialisation especially in developing
feminine traits related to beauty like makeup sense, dressing sense, to walk and talk with
style and many more from adolescence to adult. Being a very close family member of her and
living with her since childhood, the researcher having intense interest in socialisation process
and gender issue found above said problem a great real life based example of unpattern
socialisation which can be taken as abnormal socialisation from society’s point of view where
socialisation refers to the process of learning to behave in a way that is acceptable to society.
Sometimes unpattern things make easy to understand patterned things like when a child write
‘goed’ in the place of ‘went’ ; though it is grammatically wrong but its indicate that child has
learn the correct pattern of changing verb into past participle. Similarly unpattern
socialisation unfold the actual socialisation pattern which is the main objective of this
research paper. This research paper will try to understand general patterns of socialisation
with regards to feminine traits from adolescence to adult through the above discussed case
study of unpattern socialisation. Methodology for this research paper is auto-ethnography
based case study. Findings and implications might be helpful to understand Indian pattern or
common socialisation exposure a female get from her environment to develop femininity.
Keywords: Arrange-Marriage, Beauty, Femininity, Gender, Patriarchy, Unpatternsocialisation
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UNDERSTANDING GENDER THROUGH SOCIAL LENS
Jyoti Gupta
Mata Sundri College, Department of Psychology, University of Delhi
Abstract
Human beings are considered social animals and they are socialized throughout their life.
Socialization is the process, through which the child becomes an individual respecting his or
her
environment's laws, norms and customs (Vuorinen & Tuunala, 1997). Gender
socialization is a more focused form of socialization, it is how children of different sexes are
socialized into their gender roles (Giddens, 1993) and taught what it means to be male or
female (Morris, 1988). Gender socialization occurs from birth and its effects are seen
throughout lifespan. Children from birth are expected to demand, act and perform in gender
specific way, for e.g. boys are expected to be robust, practical and muscular whereas girls are
expected to be shy, emotional and submissive. People, if they perform differently as expected
by the society have to bear the repercussions which can be unwelcoming and hazardous like
social exclusion or lack in acceptance. Direct and indirect pressures from parents, peers,
neighbors, relatives, media and school become the pertinent agents of socialization. Besides
these agents, the culture also put pressures on males and females to express, refrain or control
their emotions, thoughts and behavior. The effects of gender roles are visible in sexism, sexist
comments, gender stereotyping and gender discrimination. As a result it gets carried on from
one generation to the next generation. Through this paper gender will be understood in terms
of society and culture. It also will look into different strategies used by agents to socialize.
Keywords: Socialization, Culture, Gender
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REPRESENTATION OF WOMEN IN ADVERTISEMENTS: A COMPARATIVE
ANALYSIS BASED ON CASE STUDIES REPRESENTING DIFFERENT SHADES
OF PORTRAYAL AND AUDIENCE’S SENTIMENT
Assist. Prof. Archan Mitra
School of Media Film and Entertainment, Sharda University
ORCID: 0000-0002-1419-3558
Assist. Prof. Dr. Arvind Kumar Pal
School of Media Film and Entertainment, Sharda University
ORCID: 0000-0002-1883-0067
Sayani Das
M.A. Mass Communication, The University of Burdwan
ORCID: 0000-0003-0076-7466
Abstract
Background: Advertising is a powerful medium that both intentionally and unwittingly
impacts our daily lives (Zawisza, 2019). While advertisements depict current events, they
also portray a more idealised perspective, which is not always positive or enticing). Societal
gender roles might create excessive expectations for one gender (Grau & Zotos, 2016).
Several previous researchers have found that television commercials represent gender
stereotypes to a high degree (Eisend, 2019). This analysis intends to present a comparative
study representing different shades of women's portrayal in advertisements. The purpose of
this research is to understand whether women are represented in a positive way or in a
negative way, and also the audience’s sentiment towards those advertisements. Methodology:
The study is qualitative research in nature. Content analysis and sentiment analysis have been
done to accomplish this study. Results: The data reveals that women's roles in TV
commercials have evolved over time. Despite decades of stereotyping Indian women as
traditional and non-traditional, there is a distinction in the product categories they promote.
Unlike in the past, advertisers now strive to show empowered, independent women who also
try to break social preconceptions imposed by a male-dominated culture. The sentiment
analysis helps in comprehending the reality that certain people's attitudes toward or
perceptions of women are changing, and that they are gradually advocating for or expressing
the transition. However, certain commercials foster gender bias and prejudice. So, the
portrayal of women has evolved, but only marginally. Conclusion: It can be concluded that
there are major distinctions between males and females in how women are portrayed and
whether or not they will buy the promoted goods. Differences in gender thinking cause
differences. While more women are appearing in advertising, stereotypes persist. Advertisers
must enhance female role portrayal to combat gender stereotyping. Women's status would
rise if women were recommended in all product categories, not just beauty, home, and
cleaning.
Keywords: Sentiment Analysis, Textual Analysis, Theme Analysis, Content Analysis
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SOCIAL MEDIA SPACES AND THE SUBVERSION OF QUEER WOMEN IN INDIA
Parvathy V.
Department of Indian and World Literatures, The English and Foreign Languages Universit
Abstract
Queer women have long been stripped off their identity in public spheres of India. They are
under(mis)represented in mass mediated spaces and are at once sexualised and desexualised
to satisfy the perversions of the heteronormative society. This paper problematises the visual
representation of queer women in mass media with the aid of Ann M Ciasullo’s paper
“Making her (In)visible”. It will also attempt to examine the role of social media spaces in
providing visibility to queer women, while, in turn, analysing whether everyday spaces are
redefined in ever-changing platforms such as Facebook, Instagram and YouTube. Social
media’s ability to provide individual and collective space is a part of the larger discourse
regarding sexuality. People who are unable to articulate their sexuality or make sense of it
because of their heteronormative upbringing are provided with numerous examples and lived
experiences that can help with their sense of self. I would like to situate my arguments in this
transnational world where queer women are introduced to the “liberated” lives of their
counterparts from other countries, whose position is complicated by their external realities.
This paper, with the aid of discourse analysis and general analysis and using the descriptive
method strives to understand the everyday lives of queer women in social media spaces. The
multiple faces of queer women and their fight for visibility and recognition should not go
unnoticed amidst the toxic positivity, brahmanical agendas and white washing that is today’s
virtual world. I try to bring these untold experiences to light in this research paper.
Keywords: Queer Women, Social Media, Everyday Lives, Visibility, Misrepresentation
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GENDER BASED VIOLENCE (GBV) AGAINST MARRIED WOMEN: AN
EXPLORATION OF THE INSTITUTIONAL SUPPORT SYSTEM
Gargi Saha
Department of Social Work, Visva-Bharati
Paramita Roy
Department of Social Work, Visva-Bharati
ABSTRACT
The NFHS data (2019-2020) has reported that gender based violence on married women (1849 years) has been 33.1% in West Bengal. Such violence poses a threat to the nurturing of
healthy relationship within a family. Extreme violence negatively affects women’s physical
and mental health and reduce their quality of life. Several legal safeguards exist in India to
protect women from such violence within a domestic setting but the magnitude of this
problem is not accounted well because of inadequacy in sharing violence related information
by the victim. Various primary and secondary data have stated that the incidents of domestic
violence were first reported to the victim’s natal family and very less and/or late reported to
the institutional sources. This paper explores the existing service delivery options to the
victims/survivors of GBV. Data has been collected from DV survivors involved in legal
proceedings, family counsellors, lawyers and ASHA workers in a development block in
Birbhum, West Bengal. The choice of respondents was purposive and guided by the initial
field based experiences of the authors . The research design was exploratory and there was an
inter and intra group based data analysis. The findings paved the way for conclusion that
there was a need for integrated service delivery not only at the legal domain but also at the
grassroots level and the domain of health service delivery. The inadequacy in help seeking
behaviour among women and their less preference to institutional reporting sometime created
delay in resolve the issues. There should be a lot more attention paid at prevention and
support than mere clinical treatment and initiation legal proceedings.
Keywords: Gender based Violence, Domestic Violence, Intimate Partner Violence,
prevention of violence
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ISSUES AND PERSPECTIVES ON WOMEN TRAFFICKING IN INDIA
Y.s.s. Vaishnavi
Department Of Applied Microbiology And Biochemistry, Sri Padmavati Mahila
Visvavidyalayam
Prof. Ch.M.kumariChitturi
Department Of Applied Microbiology And Biochemistry, Sri Padmavati Mahila
Visvavidyalayam
ABSTRACT
Trafficking is considered as one of the serious issue in the present scenario; and a woman
trafficking is considered as one of the most contemptible form of human rights violation.
According to Oxford Dictionary * Trafficking means dealing something especially illegally*.
It also offers new terms such as Drugs Trafficking, Arms Trafficking and human Trafficking.
From the time immemorial the human trafficking is not new .Even till today the same is
being continued in India though there are several Enactments promulgated by the legislature
to eradicate it. Among the organized crimes, women trafficking is considered as the 3rd
largest category in terms of profit after smuggling of drugs and arms. It is considered as a
focal point on crimes in India. Trafficking women is a form of exploitation which violates
the very basic rights of the traffic victims. After independence, legislature tried to bring some
change in the lives of trafficked women by making laws and also make it punishable if
anybody traffic’s a women .Those are incorporated under Sections 370 to 374 of Indian Penal
Code punishable.( section 370 buying or selling any person as a slave, 372- selling minor for
purpose of prostitution, 373- buying a minor for purpose of prostitution ,374- unlawful
compulsory labor ). Apart from that to protect trafficked women to bring them out from the
clutches of prostitution some enactments are made such as Suppression of Immoral traffic in
Women called in short SITA Act, which provides rehabilitation and evocation to those.
Keywords: women trafficking, human rights, organized crimes, Indian penal code, SITA Act
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THE THEORY OF BROKEN WINDOWS: EXAMINATION AND SOLUTIONS
Harshima Vijaivergia
University of Petroleum and Energy Studies (UPES)
Mannat Rajani
University of Petroleum and Energy Studies (UPES)
ABSTRACT
Women have often been subjected to violence, in one or other forms. The society has not
only oppressed women and regarded them as the inferior gender but has also made no
significant efforts in modifying this patriarchal setup. In 1982, Wilson and Kelling proposed
a theory that established a relationship between community disorder and the rate of criminal
activity. It is famously known as the Broken Window Theory because it uses broken
windows as an analogy for disorder within a community in order to explain the directly
proportional relationship between disorder and crime. The theory further deduced that a fear
is developed in the minds of the citizenry due to the frequency of disorder and misbehaviour
in their community. The authors have specifically attempted to analyse the applicability of
‘The Theory of Broken Windows’ in the prevailing Indian scenario. The prime focus of the
research will be to highlight the importance of awareness and community participation in
averting crimes and disorder against women. The authors, through the research paper, aim to
understand and throw light on how the Lawmaking bodies, the stakeholders and Judiciary
have endeavoured to repair the broken windows with respect to Women's rights and their
protection. Through the landmark cases like Nirbhaya case of 2012 and Kathua Rape case,
the authors will produce the proof of Judicial efforts to impact the environment for women.
The concluding part will seek to explore various solutions to bridge the gap in
implementation of strict laws to ensure the wellbeing of women.
Keywords: Broken windows, Women, Community Disorder, Violence, Laws, Judiciary
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BODY AS SITE OF POWER, VIOLENCE AND RESISTANCE: RECLAIMING
POWER BY DRAUPADI
Alisha Baglari
English and Foreign Language University, Indian and World Literature
Abstract
Body becomes a site to exercise power by the sovereigns. State exerts its power on its subject
through multiple state apparatus- schools, religious institutions, police, military, mental
hospitals, administration, and prisons and so on. The paper will explore how the production
of delinquency works on woman dissenter. States produces ‘enclosed, separate and useful
illegality’- prison, not just as a means of reducing crime but to practice perpetual state
surveillance. The paper will tend to defer from Foucault’s ignorance of the role of gender in
determining the techniques and degree of discipline exerted on the body of a delinquency. In
Mahasweta Devi’s short story “Draupadi”, there is an attempt to normalize rape as a standard
mechanism to discipline a defiant female body. Often, in a patriarchal society, woman’s body
is considered as weaker sex based on the biological differences, woman’s body has been seen
as a victim and man’s body as the aggressor or the violator. When violated by a man,
woman’s body becomes site of power and violence and gets associated with shame and the
idea of female body as ‘docile bodies’ is reinforced. By using the body to resist, Draupadi not
only protest to the physical violence inflicted on her but also subverts the idea of honor and
shame associated with woman’s body. She rejects the power exerted on her body by putting
up a daring and unprecedented protest which was unthinkable for the state power, thus body
not only becomes site to exert power by state but also becomes the centre of the struggle
against the state. Devi’s work offers the opportunity to place the dots between the complex
relationship between patriarchal, nationalist and caste based form of sexual violence to exert
power on the ‘docile bodies’. However, Devi uses the troupe of rape to empower her
protagonist and cast her as a powerful critique of patriarchal and nationalistic violence, and to
reclaim power over her body.
Keywords: body, power, protest, rape, women, violence
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ADOPTION OF INDIGENOUS PLANT RESOURCES AMONG THE TRIBAL
WOMEN FARMERS TO IMPROVE HEALTH – SOCIAL-ECOLOGICAL
RESILIENCE
Assist. Prof. Dr. Simi Asharaf
Agricultural Extension, Cardamom Research Station, Pampadumpara, Kerala Agricultural
University
Prof. Dr. M. Sundaramari
Agricultural Extension
Prof. Dr. S. Ganesh
Horticulture, School of Agriculture & Animal Sciences, Gandhigram Rural Institute –
Deemed to be University
ABSTRACT
In the system of indigenous communities, women exert an important role in the resilience of
the health-social-ecological system. Ethnobotanical studies explored the understanding of
indigenous plant resources, their functional and cultural importance, knowledge accumulation
and transmission and finally, the resilience of whole system. However, there have not been
any studies that figure out the endorsement of indigenous plant resources for health-socialecological security. Given the above, this study aims to document indigenous plant resources
especially used for consumption and ethnomedicine and resilience of health-social-ecological
system. Information on indigenous plant resources from 120 old and experienced tribal
farming women was collected from the indigenous communities of the Idukki district, Kerala.
Informal discussion and PRA techniques were used to collect data. Purposive sampling with
snowball technique was used to identify the respondents with good knowledge on
ethnomedicinal plants consumed as food. Analysis was done based on descriptive statistics
with the help of Statistical Package for Social Sciences (SPSS), Cultural Food Significance
Index (CFSI) as well as Mean Relevancy Weight (MRW). The study findings showed that 73
plant species from 53 families with 60 genera were used for food cum medicinal purposes.
Focussed Group Discussion (FGD) revealed that they used 90% of plant species as
vegetables and fruits. They traditionally conserve and protect their land for their settlement
(90%), agricultural purposes (77%), and forest conservation (82%). Direct observation and
the FGD unfolded that they are protecting certain species from destruction by adopting and
cultivating in the kitchen and medicinal gardens (20-40 species) as multiple species resource
management. Most of the species are claimed to be quite effective remedies for wounds (7
species), asthma (5 species), biliousness (3 species), fever (5 species), headache (9 species),
phlegm (7 species), gynaecological (21 species), urinary infection (13 species), constipation
(10 species) and skin disease (17 species). Results of the MRW on the perception of
utilization towards ethnomedicinal plants showed that they are cheap and less costly (0.97),
these can be utilized as food as well as medicine (0.93), abundant and higher availability
(0.85), they are also selected and adopted through trial and error (0.82), most were suited to
ecology, culture and social values (080), these are systematically organized to the kitchen or
medicinal gardens (0.78), the plants help secure their family budget (0.75), it also acts as a
source of income (0.73), and it is easy to cultivate and maintain (0.70).
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Women are well experienced in identifying ethnomedicinal plants to sustain and support
resilience through a health-social-ecological system.
Keywords: Adoption, Resilience, Indigenous plants, Women Tribal Farmers
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WOMEN'S ROLE IN PROTECTING FOOD AND AGRICULTURE GENETIC
RESOURCES
Jyoti Pandey
VITS, College
Abstract
The goal of Women's Studies is to achieve gender equality in society. Women are
contributing to Biotechnology as a unique study to foster relationships and good
communications between scientists, especially those in the field of biotechnology. Women
are becoming more involved in every aspect of education today because we are seeing that
they are focusing on every field. The current literacy rate has shown that education is very
important. A great deal of work in biotechnology is done by women. This work reflects my
contribution to the field of biotechnology. The review focused on research work on soy
crops. To meet future food demands, soybean is an important crop for sustainable
production. It is an important crop for farmers. Soybean mosaic virus (SMV) is one of more
than ten viruses found on soybeans. These viruses are responsible for reducing soybean
production. A second virus, Begomovirus, exhibits yellowing symptoms on soybean leaves.
It adversely affects soybean crops in Madhya Pradesh, especially in the Vindhya region,
causing yield losses. About 10 gene sequences were submitted to GenBank as part of
research in Bioinformatics. The genetic diversity used in the analysis of variance revealed
significant differences between mutants for ten morphological traits. In 2018, 10 SSR
markers were used to study genetic variability and genetic diversity among 22 soybean
genotypes. The present study is very useful to identify the constant sources of yellow mosaic
Virus (YMV) resistance and to evaluate genetic diversity among the genotypes by using
molecular marker based techniques to identify the suitable genotypes for the genetic
improvement of soybean.
Keywords: Soybean, Begomovirus, Genetic diversity, YMV, SMV
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WOMEN’S CONTRIBUTION FOR RESTORATION OF THE ENVIRONMENT
Dr. Ashwini A. Waoo
Associate Professor, Department of Biotechnology, Faculty of Life Sciences and Technology,
AKS University
ORCID: 0000-0002-8772-3847
Abstract
Women, who are primarily in charge of domestic and household management, interact more
intensively with nature and create more sustainable environments than men. Studies have
shown that women place greater emphasis on protecting and improving nature as well as
maintaining farms and caring for the future of the environment. These studies demonstrate
that women care about the environment, with environmental concern reflected in how much
they value natural resources. Women have played a major role in taking care of nature and
mitigating pollution hazards. I am a women biotechnologist whose research focuses on
bioremediation technology to preserve the biosphere.
Environmental biotechnology offers many opportunities for women to use their knowledge,
skills, and talent for the reclamation of the environment, their biosphere, as well as their
careers. Instead of using expensive equipment to remove and dispose of untreated toxic
materials, bioremediation techniques use microbes to accomplish the cleanup task. Through
bioremediation, nature is used to fix nature. This method is one of the safest ways to clean
soil and groundwater when used properly by knowledgeable people. To improve the efficacy
of this technique for removing contaminants completely, biotechnological and genetic
engineering approaches are used. The purpose of this research is to describe microbial and
phytoremediation as a means of removing pollutants from the environment. Follow up on
microbial consortiums, biofilms during biodegradation processes, metabolic or physiological
interactions between pollutants and extremophiles, identification of novel biodegradation
pathways, and functional genomics and/or proteomics are the future challenges of this
research. Women's innate nature to protect each other will make a huge contribution to
reducing pollution hazards.
Keywords: Bioremediation, Biofilm, Biosphere, Biotechnology, Environment, Women
Introduction
The environment affects human health in many ways. A clean environment is beneficial; a
polluted environment is harmful. Women's health is affected negatively by some of these
effects, especially among older women. Many chronic illnesses, including lung diseases, are
caused by pollutants. Environmental degradation has the greatest impact on women because
they are responsible for managing natural resources at home and in their communities.
Women all over the world manage water, fuel, and food sources, as well as forests and
agricultural land. In developing countries, women produce most of the food. Women's voices
and perspectives in sustainable development have been promoted by the 1992 UN Earth
Summit, the Chipko Movement in India, and Kenya's Green Belt Movement.
A woman's responsibility is to manage and conserve the resources of her family in
developing countries. In addition to collecting and storing water, collecting fuel, food, and
fodder, a woman also manages the land, be it forest, wetlands, or agricultural land.
Communities rely heavily on women since they care for children, the elderly, and the sick.
From their traditional knowledge of biodiversity, they know how to balance nutrition and
crops, among other things.
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Role of Women in Sustainable Development
"Women are key to sustainable development, peace, and security," said U.N. SecretaryGeneral Ban Ki-moon in a speech at Columbia University's State of the Planet meeting in
March 2010. They participate in finding remedies for and adapting to climate change since
they are the primary resource managers for their families in many parts of the world. Women
are at the forefront of the fight against plastic pollution. The move to a circular economy for
plastics and toward more environmentally benign and gender-equal management of plastic
waste requires women to be included at all levels of policymaking. Creating a plastic value
chain that is inclusive of both genders is necessary for a sustainable world. Women's
inclusion in the waste sector needs to go all the way up to policy level to enable a plastic
waste management sector that reflects gender parity [1; 2].
The capabilities of women and men differ when it comes to mitigating and adapting to
climate change. To address climate change effectively, efficiently, and indeed, genderequitably, decision-makers must recognize and appreciate the differing impacts, coping
strategies, and emission reduction strategies among men and women. Especially the
experiences of women as traditional caretakers of families, communities, cultures, and
ecosystems, as well as their learning how to live as part of nature, must be incorporated into
climate response measures at the local, national, and global levels, as the contributors to this
essay contest have repeatedly and eloquently articulated.
Need of Conservation of Biosphere
Life is a part of the biosphere. The term biosphere is used by geographers to describe our
living world. The biosphere is home to every kind of microbe, plant, and animal. Insects and
birds can be found in the biosphere which extends to the upper atmosphere. Furthermore, it
reaches deep underground caves and hydrothermal vents at the bottom of the ocean. Life of
any kind can exist anywhere in the biosphere.
As the biosphere deteriorates, boundary lines are crossed, and tipping points are exceeded
due to human activity, humanity will face epic challenges shortly. Our biosphere-the totality
of all the world's ecosystems-will now undergoes dramatic changes caused by humans. The
extent and nature of human impacts on the biosphere will depend on the success of our efforts
to resolve the biosphere crisis with outstanding leadership, balanced solutions implemented at
national and global levels, and unprecedented cooperation.
Global programs that require the cooperation and support of all nations and people must be
rapidly organized and funded so that a functional biosphere stewardship program can be put
into effect and managed into the future, resistant to crimes against the Earth, economic cooption, and misguided nationalism. Greedy necessity inevitably causes increasingly desperate
humanity to respond in measured or panicked ways. It is important to be prepared for such a
situation.
Bioremediation Plan
Technological advances, which have led to rapid urbanization and industrialization, have put
increasing pressure on the environment by releasing large quantities of inorganic and organic
contaminants. Heavy metal pollution in soils and waters is currently a major environmental
problem because of its high persistence, inability to degrade (chemically or biologically), and
tendency to bioaccumulate. There is no way to break them down into non-toxic forms; only
fewer toxic species can be developed, posing a serious threat to the health of living
organisms. They also continue to pose a serious threat to health worldwide.
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“Remediate” means to solve a problem, and “bio-remediate” means to use biological
organisms to solve environmental problems such as contaminated soil or groundwater.
Organic matter is constantly broken down by bacteria, yeast, fungi, parasites, and other
microorganisms in an unpolluted environment. What would happen if an organic pollutant
like oil-contaminated this environment? Microorganisms that can consume organic pollution
would survive, but others would die. This form of bioremediation involves fertilizing
pollutants-eating organisms with nutrients (proteins, salts, fatty substances, lactose), electron
acceptor (oxygen), providing nutrients (nitrogen and phosphorus), carbon sources, substrates
(methane, phenol, toluene), and conditions that promote their metabolism and rapid growth.
Thus, the organisms would be able to break down the organic pollutant more quickly [3;4].
Biological processes are used for the protection and restoration of the environment by
Environmental Biotechnology, a branch of biotechnology that uses biological processes to
solve environmental problems, such as the genetic rescue of species, pollution removal, or
biomass production. Many women like me are interested and doing research in this area to
conserve and restore our environment for sustainable development, through bioremediation
technology. It is the prime need of this time [5]. Biotechnology is increasingly used to
conserve the natural environment. Ecological restoration includes restoring species and
ecosystems, phytoremediation of polluted soil and water, making cleaner and more efficient
products, and developing a better understanding of how the environment works at the
molecular level [6;7]. Studies in environmental biotechnology examine plants, animals, and
microbes in the context of their interaction with other organisms and environments [8].

Conclusion
Bioremediation is regarded as a natural way to treat contaminated soil because it is a natural
process. When contaminants are present, the number of microbes that degrade them
increases; when the contaminants are degraded, the number of biodegradative bacteria falls.
A majority of the residues from the treatment are harmless; they include carbon dioxide,
water, and cell biomass. Theoretically, bioremediation is effective for the destruction of many
contaminants. It is possible to convert many hazardous compounds into harmless ones.
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WOMEN TODAY IN THE REPUBLIC OF CROATIA
WOMEN IN ECONOMY, POLITICS, EDUCATION, HEALTH
Maja Vizjak
Faculty of Economics and Tourism Dr. Mijo Mirkovic
Emilia Giacometti
M. Sc archaeol. ethnol. et anthrop
Abstract
Despite numerous examples of formal recognition and progress made, the opportunity for
education and participation in public life has not yet resulted in equality between women and
men in everyday life. In practice, women and men do not have the same rights. Social,
political, economic and cultural inequalities continue to be present in terms of wage
disparities and underrepresentation in managerial and managerial positions. The pattern of
behavior and practice of transparent and fair decision-making on employment and promotion
is on the side of men. In the Republic of Croatia, looking at the time period, the strengthening
of capacities in women is improving. The percentages and the number of women's
representatives in party, legislative and executive bodies, scientific circles and medicine do
not mean much because the quantitative figures do not show the important qualitative side. If
we want to create a society based on equality, it is crucial that the gender dimension is fully
taken into account in the organization and practice. In the present and future world, real
equality between women and men is key to economic and social success.
Keywords: gender equality, women in science, women in economics, women in politics,
women in health
1. Introduction
The Republic of Croatia has taken a number of steps to improve the status of women, and
accession to the EU has further accelerated this process in order to harmonize with EU
legislation. In 2002, the European Commission adopted the document Strategy for Gender
Equality 2020-2025. with a view to promoting equality between women and men as a
fundamental task of the Union as a fundamental value of any democracy. Gender equality is
one of the EU's core values, it is a fundamental right. Being a global leader in gender equality
means realizing our full potential in business, politics and society as a whole, and we can
only achieve it if we use all our talents and diversity. According to a 2017 Eurobarometer
survey, 60% of respondents believe that the most important role of a woman is to take care of
the family, while 55% of them believe that the most important role of a man is to earn a
living (Eurobarometer, 2017). Most of the housework and children are women, so they do not
earn or save. Croatia ranked 59th in the 2018 Global Gender Inequality Report (World
Economic Forum, 2018). This report looks at four key dimensions for measuring differences
in access to resources and opportunities for women and men. The parameters are participation
in economic activities and the possibility of earning economic income, acquiring education,
health and survival, and political empowerment. The participation of women in senior and
managerial positions leads to disorientation and insecurity not only among men but also
among women. The resistance of women who have leadership characteristics and strive for
leadership positions is a consequence of efforts to reduce the own frustrations of those
women who do not have such affinities.
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This is often reflected in professionally unfounded non-solidarity with colleagues and nonsupport of colleagues for management positions, despite their expertise. Women as business
partners function well but women in a hierarchical system or teamwork function with
difficulty (Vizjak, Katičić and Vizjak, 2016). Those companies that have a balanced and
diverse leadership, and thus more women in management positions, have proven to be more
prosperous, efficient and economically strong. Companies have introduced a corporate
gender equality strategy in addition to those of talent management and corporate governance
culture. Gender stereotypes have a significant impact, but cannot be taken as key as a
convincing explanation for the existence of a “glass ceiling” (Kesić, Pavić-Skender and
Vizjak, 2014). The aim of this paper is to analyze the position of women in the Republic of
Croatia through the segment of functioning in the economy, as entrepreneurs and as leaders,
their education, number in management positions in higher science and medicine. Every day,
the ratios in the statistics are equalized in favor of women because more and more of them
are in influential positions, but we are still aware of the fact that it is not easy to be a
successful woman. In addition to legislation, strong political will and support for positive
change are needed.
2. Women through history in Croatia
Although they have been marginalized for most of Croatian history, the influence of women
on politics can be traced back to the time of the Croatian Kingdom, during which two Jelenas
are highlighted in historical sources. The first significant Jelena was Queen Jelena Slavna
(died 976), whose sarcophagus remains were found by archaeologist Don Frane Bulić in
Solin in 1898. After the death of her husband, Croatian King Mihajlo Krešimir II, she ruled
the Kingdom of Croatia as regent during the infancy of her son Stjepan Držislav (Oreb,
2009). One hundred years later, the wife of King Dmitar Zvonimir was the Hungarian
Princess Jelena Lijepa, who was the sister of the Hungarian King Ladislav I Arpadović. As
Zvonimir passed away after the death of his son and possible successor Radovan (1089),
Croatia was shaken by the struggle for the throne, which was used by Ladislav I, who as
Jelena's brother claimed the throne (Kekez, 2017). After more than a decade, Jelena's nephew
and Ladislav's son Koloman became Croatian king in 1102, thus Croatia entered into a
personal union with Hungary, which will last until 1918 (Kekez, 2017).
While the final right to vote for women in elections in Yugoslavia, and thus in Croatia, was
introduced in 1945, while Switzerland introduced it in 1971, the ground has been prepared for
at least four centuries (Čepulo, 2000). Thus, during the 16th century, the until recently
forgotten noblewoman Marija Gundulić Gučević, one of the forerunners of women's rights
activists, worked in the Republic of Dubrovnik (Matić, 2018). A contemporary and fellow
citizen of the much better known Cvijeta Zuzorić, Marija wrote a dedication published in the
Discussion on Aristotle's Meteorology by her husband Nikola Vitov Gučetić in which she
stated that "women are as valuable as men, and therefore deserve respect" (Matić, 2018) .
During the Croatian National Revival, women were highlighted as important links that will
introduce the Croatian language into everyday speech in the family home, and thus contribute
to the movement (Petrić, 2008). Among the important figures of the Croatian National
Revival were the writer Dragojla Jarnević and the opera singer Sidonia Erdődy (later
Rubido), who at the age of 14 performed the vigil Croatia Has Never Failed (Još Hrvatska ni
propala), written by Ljudevit Gaj, and later had the lead role in Love and Evil (Ljubav i
zloba), the first Croatian language opera (Petrić, 2008).
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3. Women in the business environment today in Croatia
In 1996, the Republic of Croatia established the first state institution dealing with gender
issues, the Commission for Gender Equality, within the Beijing Platform for Action. In 2008,
the Gender Equality Act was adopted, while in 2011 the Fourth National Gender Equality
Policy for the period from 2011 to 2015 was adopted as the basic strategic document in the
Republic of Croatia, and the fifth National Gender Equality Policy for the period will soon
enter into force. 2017 - 2020 In 2017, amendments to the Gender Equality Act followed (OG
82/08, 69/17). Many shifts are evident, but work remains to be done as numerous studies
show that the differences are obvious. Due to the pronounced social polarization on
ideological grounds and values, the issue of gender policies and the issue of human rights
protection policy in general is a first-class political issue in contemporary Croatia. Therefore,
in recent years in Croatia there have been controversies between worldviews and a number of
strategic documents and normative acts. Numerous working groups have been established to
define an effective strategic and operational approach to strengthening existing antidiscrimination capacities. Men in Croatia earn significantly more than women every year.
The average monthly salary for women is about 88.7% of the salary for men. The gender pay
gap also leads to a pension gap, which is why women face social exclusion, poverty and
financial dependence on their husbands or partners after leaving the labor market (Gender
Equality Analysis in Croatia, 2019). Women in Croatia believe that a powerful lever of
discrimination is inequality in the labor market, primarily poorer opportunities for
employment and promotion at work. The majority of men, 54.4%, believe that the social
position of women in Croatia has improved compared to the period before 1990, while most
women do not agree. Most of them 39% think that the situation is the same, while the
improvement is noticed by about 36% of respondents (Puškarić 2008). There is also a
difference when looking at women in entrepreneurship and women in corporations. Croatia
has one of the lowest entrepreneurship rates in the EU, with only 3% of women aged 25 to 29
being entrepreneurs and 8.5% of older women aged 60 to 64. In about 12% of companies,
women are in the highest positions, and only a third of companies in Croatia are owned by
women. The part-time employment rate of women in Croatia is 5.8%, while the EU average
is 30.9% (Ivandić, 2019). The institutional framework for the development of women's
entrepreneurship was adopted through the Strategy for the Development of Women's
Entrepreneurship in the Republic of Croatia for the period from 2014 to 2020, which is a
continuation of the Strategy adopted for the period from 2010 to 2013. It lists structural
barriers that reduce the choice of profession to start a business in technology, stereotypes
about women in science and technology, traditional views on the role of women in society
and lack of support for women with two jobs (family and profession). Economic barriers that
are being hampered are difficult access to finance because it is additionally difficult for
women entrepreneurs due to the issue of ownership and insufficient business connections
(non-networking). Assessing the effects of anti-discrimination policy at the level of purely
technical criteria and indicators in relation to objectives and measures results in an analysis
outside the context of considering the elements of qualitative characteristics. The fact that
women are more likely to start a business because of necessity (eg they lost their job) than
because of the perceived opportunity for self-realization. Statistical data show that selfemployed women have a higher at-risk-of-poverty rate of 20.4% compared to 16.4% for men
(Strategy for the Development of Women's Entrepreneurship in the Republic of Croatia
2014-2020, 8). Every year, the ranking of the 300 most powerful women in Croatian business
is published at the Women in Business conference.
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Their managerial power in 2021 amounts to 31.6 billion euros, and the average revenues of
companies that have 300 most powerful women in their governing bodies amount to 189
million euros (Oršulić, 2021). Table 1 shows the number of men and women observed by
employment sectors: entrepreneurship, government and non-profit sector and the field of
higher education in 2020 and which concludes that women dominate as employees in the
state apparatus and in higher education.

Total

Table 1. Number of men and women by sectors in 2020
Sex distribution, %
Total
Woman
Men
Woman
Men
Headcount

Business enterprise
sector
Government and
private non-profit
sector
Higher education

21 226

10 661

10 565

50,2

49,8

5 324

1 927

3 397

36,2

63,8

4 337

2 476

1 861

57,1

42,9

54,1

45,9

11 565
6 258
5 307
Source: Women and Men in Croatia 2020

In 2021, the number of employees in the Republic of Croatia was 1,588,965, of which
743,070 were women, while in legal entities it was 1,360,046, of which 646,885 were
women. The number of persons in employment in crafts and trades and free lances in August
2021 decreased by 0.2%, as compared to the previous month, and the number of persons in
paid employment by 0.3%. The number of employed insured farmers increased by 0.1%, and
the number of employed insured farmers by 0.3%. The number of unemployed in August
2021 compared to July 2021 fell by 0.4%, while the number of unemployed women remained
at the same level. The registered unemployment rate in August 2021 was 7.3%, and for
women 8.7% (Employed by activities, 2021).
4. Women in politics in Croatia
The under-representation of women in politics is evident, which is a reflection of the lack of
seriousness in understanding and implementing the law on quotas in all parliamentary
elections held in the Republic of Croatia so far. There are prescribed quotas of at least 40%
representation of the underrepresented gender on the electoral lists in Croatia, which have
been applied since 2017. They have since had to be respected in every election, and fines are
provided for non-compliance. In practice, it seems that women remain at the bottom of the
electoral lists, and it is up to women candidates, politicians and all their other allies not to
allow that, but to allow exceptional women to create a better life. Although statistics show
that more and more women are on the candidate lists in the 2000 parliamentary elections,
there are still significantly fewer of them than men. It is an exceptional fact that in 2015
Croatia elected a woman, Kolinda Grabar-Kitarović, as the fourth president. In the 2017 local
elections, Article 15, paragraph 1 of the Act was not respected on a significant number of
candidate lists, on 374 out of 2,666 lists, ie in 14% of cases. Only 25% of women were
elected to the representative bodies of local and regional self-government units, which is a
significantly lower percentage than in the Council of Europe member states, which amounts
to 35%.
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Viewed individually, women are elected in county assemblies in a 27% share, in city councils
in a 27% share, and in municipal councils in a 25% share (Public Communication, 2021).
Table 2 shows the number of men and women at local and regional levels by age where the
number of women is growing but insufficient. Figures 1 and Table 3 show the ratio of men
and women in the Croatian Parliament by the years 1990-2020.

Table 2. Number of men and women at local and regional levels by years 2001-2017
Sex distribution, %
Total
Woman
Men
Woman
Men
County assembly
2001
927
124
803
13,4
86,6
2005.
924
134
790
14,5
85,5
2009.
917
201
716
21,9
78,1
2013.
904
187
717
20,7
79,3
2017.
904
243
661
26,9
73,1
City councils
2001
2 216
310
1 906
14,0
86,0
2005.
2 434
381
2 053
15,7
84,3
2009.
2 472
529
1 943
21,4
78,6
2013.
2 521
587
1934
23,3
76,7
2017.
2 518
682
1 836
27,1
72,9
Municipal councils
2001
5 388
378
5 010
7,0
93,9
2005.
5 381
454
4 927
8,4
91,6
2009.
6 762
1 050
5 712
15,5
84,5
2013.
6 575
1 211
5 364
28,4
81,6
2017.
6 570
1 712
4 858
26,1
73,9
Source: Women and Men in Croatia 2020
Figure 1. Ratio of men and women in the Croatian Parliament by years 1990-2020

Source: Women and Men in Croatia 2020
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Table 3. Number of men and women in the Croatian Parliament by years 1990-2020
Sex distribution, %
Total
Woman
Men
Woman
Men
22 April 1990.
351
16
335
4,6
95,4
2 August 1992.
138
7
131
5,1
94,9
29 October 1995.
127
9
118
7,1
92,9
3 January 2000.
151
33
118
21,9
78,1
23 November 2003.
152
27
125
17,8
82,2
25 November 2007.
153
32
121
20,9
79,1
4 December 2011.
151
30
121
19,9
80,1
8 November 2015.
151
23
128
15,2
84,8
11 September 2016.
151
19
132
12,6
87,4
5 July 2020.
151
34
117
22,5
77,5
Source: Women and Men in Croatia 2020
Table 4 and 5 show the number of men and women in high politics in ministerial positions
and their representation in foreign policy, ie as ambassadors. It is clear that since the 1990s,
when there were no women ministers, today we have half as many as men. While in foreign
policy from the beginning of 2000, when she was one woman, today we have 20. Former
President Kolinda Grabar Kitarović served as Minister of Foreign Affairs and European
Integration of the Republic of Croatia from 2005 to 2008 and from 2008 to 2011 she was as
Ambassador of the Republic of Croatia to the United States.

Table 4. Number of men and women ministers by years 1990-2020
Sex distribution, %
Total
Woman
Men
Woman
Men
30 May 1990.
21
21
100,0
24 August 1990.
22
22
100,0
17 July 1991.
23
23
100,0
12 August 1992.
16
1
15
6,3
93,8
2 April 1993.
16
1
15
6,3
93,8
7 November 1995.
21
2
19
9,5
90,5
27 January 2000.
19
2
17
10,5
89,5
30 July 2002.
20
4
16
20,0
80,0
23 December 2003.
14
4
10
28,6
71,4
12 January 2008.
15
3
12
20,0
80,0
6 July 2009.
17
2
15
11,8
88,2
23 December 2011.
20
4
16
20,0
80,0
23 January 2016.
20
3
17
15,0
85,0
20 October 2016.
20
4
16
20,0
85,0
23 July 2020.
16
4
12
25,0
75,0
Source: Women and Men in Croatia 2020
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Table 5. Number of men and women in foreign policy - ambassadors by years 2000-2019
Sex distribution, %
Total
Woman
Men
Woman
Men
2000.
33
1
32
3,0
97,0
2001.
48
5
43
10,4
89,6
2002.
41
4
37
9,8
90,2
2003.
52
7
45
13,5
86,5
2004.
52
6
46
11,5
88,5
2005.
54
6
48
11,1
88,9
2006.
51
5
46
9,8
90,2
2007.
53
3
50
5,7
94,3
2008.
54
5
49
9,3
90,7
2009.
55
9
46
16,4
83,6
2010.
52
8
44
15,4
84,6
2011.
52
10
42
19,2
80,8
2012.
51
8
43
15,7
84,3
2013.
50
11
39
22,0
78,0
2014.
56
12
43
23,2
76,8
2015.
58
14
44
24,1
75,9
2016.
53
14
39
26,4
73,6
2017.
55
15
40
27,3
72,7
2018.
62
19
43
30,6
69,4
2019.
93
20
43
31,7
68,3
Source: Women and Men in Croatia 2020
5. Women and education in Croatia
Women participate unequally in the distribution of economic and political power but are at
the forefront of education. Women are more inclined to be educated in lifelong learning, so
we have more women doctors of science, but they still do not dominate managerial positions
in science. There are too few women who can show others how to manage. The existence of
the Glass Ceiling is evident at the level of the social system, organization, interpersonal and
individual levels, and is often imposed or supported by women themselves. Women involved
in management structures in science know and understand women's needs and interests
better, which is one of the basic preconditions for such action, because these women are also
responsible for the new highly scientific political culture. Men's teaming and exclusion of
women from informal scientific circles, ie interest lobbies within the process, is extremely
disastrous for women, so women's solidarity with women is important, ie connecting and
helping each other, women to women. Figure 2 shows the ratio of men and women by
education observed in 2020, which shows that 7.9% of women and 7.8% have only primary
education, 55.9% of women and 68.1% have secondary education while 36.2% women and
24.1% of men have higher or higher education. Table 6 shows the number of men and women
by education by years 1961-2011. and observed by years through the decades of the last
century, there are more women with completed primary school, while with completed
secondary school more men due to patriarchal traditional upbringing where female children
were directed to work and stay at home while male children were sent to further education in
high school.
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Figure 2. Ratio of men and women by education in 2020

Source: Women and Men in Croatia 2020
Table 6. Number of men and women by education by years 1961-2011
Upper secunday education,
Basic education or less, %
Higher education, %
%
Total
Women Men
Total
Women
Men
Total
Women Men
1961.
85,6
92,4
77,8
12,6
6,8
19,4
1,8
0,8
2,8
1971.
75,9
84,3
66,6
20,5
13,4
28,4
3,6
2,3
5,0
1981.
65,1
73,8
55,5
28,5
21,3
36,4
6,4
4,9
8,1
1991.
54,0
61,7
45,5
36,5
30,3
43,4
9,5
8,0
11,1
2001.
40,6
48,3
32,2
47,4
4',5
55,0
12,0
11,2
12,8
2011.
30,8
37,2
23,8
52,6
45,9
60,0
16,4
16,7
16,0
Source: Women and Men in Croatia 2020
Table 7 shows the number of men and women in higher education institutions by age, where
we see that since 1990 more women have been studying at higher education institutions,
while today we have significantly more professional specialists who have completed
professional studies.
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Table 7. Number of men and women in higher education institutions by years 1960-2018
Sex distribution, %
Total
Woman
Men
Woman
Men
1960.
3 488
1 110
2 378
31,8
68,2
1970.
8 509
3 921
4 588
46,1
53,9
1980.
13 955
6 228
7 727
44,6
55,4
1990.
9 706
5 213
4 493
53,7
46,3
2000.
13 510
7 506
6 004
55,6
44,4
2005.
18 190
10 845
7 345
59,6
40,4
2006.
19 566
11 594
7 972
59,3
40,7
2007.
20 969
12 180
8 789
58,1
41,9
2008.
25 573
15 014
10 559
58,7
41,3
2009.
30 156
17 681
12 476
58,6
41,4
2010.
32 378
19 679
12 699
60,8
39,2
2011.
36 488
21 354
15 134
60,8
39,2
2012.
36 964
21 991
14 973
59,5
40,5
2013.
35 252
20 763
14 489
58,9
41,1
2014.
33 741
20 210
13 531
59,9
40,1
2015.
34 745
20 700
14 045
59,6
40,4
2016.
32 895
19 718
13 177
59,9
40,1
2017.
32 728
19 543
13 185
59,7
40,3
2018.
33 241
20 136
13 105
60,6
39,4
Source: Women and Men in Croatia 2020
Table 8 shows the number of men and women who have completed specialist studies by age
where we see women dominating, as evidenced by the fact that women are more inclined to
invest further in their knowledge, skills and competences and lifelong learning.

Table 8. Number of men and women completed specialist studies by years 2006-2019
Sex distribution, %
Total
Woman
Men
Woman
Men
2006./07.
2 101
1 211
890
57,6
42,4
2007./08.
2 232
1 377
855
61,7
38,3
2008./09.
1 779
1 067
712
60,0
40,0
2009./10.
1 518
947
571
62,4
37,6
2010./11.
1 762
1 191
571
67,6
32,4
2011./12.
1 197
672
525
56,1
43,9
2012./13.
1 402
897
505
64,0
36,0
2013./14.
924
544
380
58,9
41,1
2014./15.
1 063
675
388
63,5
36,0
2015./16.
1 194
803
391
67,3
32,7
2016./17.
1 525
1 018
507
66,8
33,2
2017./18.
1 604
1 062
542
66,2
33,8
2018./19.
1 379
898
481
65,1
34,9
Source: Women and Men in Croatia 2020
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Figure 3 shows the number and ratio of men and women with a master's degree by age, from
which we can conclude that since 2010 women have intensively decided to take this step in
their education. Dominated by men who, guided by their managerial and managerial
positions, often by the inertia of the work environment itself, have started a master's degree in
science. Today, the Master of Science no longer exists as such, it has been replaced by a PhD.

Figure 3. Number of men and women with a master's degree in 1970-2019.

Source: Women and Men in Croatia 2020
Table 9 and Figure 4 show the number and ratio of men and women doctors of science by
age, from which we can conclude that since 1990, women have intensively decided to take
this step in their education. Today we have more women doctors of science than men, which
is further confirmed by the fact that women are more inclined to receive additional education.

Table 9. Number of men and women doctors of science by years 2006-2019
Sex distribution, %
Total
Woman
Men
Woman
Men
2006./07.
1 766
801
965
45,4
54,6
2007./08.
3 052
1 549
1 503
50,8
49,2
2008./09.
3 102
1 622
1 480
52,3
47,7
2009./10.
3 072
1 629
1 443
53,0
47,0
2010./11.
3 451
1 823
1 628
52,8
47,2
2011./12.
3 235
1 707
1 528
52,8
47,2
2012./13.
3 632
1 975
1 657
54,4
45,6
2013./14.
3 219
1 757
1 462
54,6
45,4
2014./15.
3 129
1 794
1 335
57,3
42,7
2015./16.
3 157
1 771
1 386
56,1
43,9
2016./17.
3 311
1 808
1 503
54,6
45,4
2017./18.
3 584
1 945
1 639
54,3
45,7
2018./19.
3 533
1 932
1 601
54,7
45,3
Source: Women and Men in Croatia 2020
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Figure 4. Ratio of men and women PhDs by years 1960-2018

Source: Women and Men in Croatia 2020
Table 10 shows the number of male and female teachers and associates at universities by
1990-2020. and can be related to the previous Figure 13 and the presentation of doctors of
science by years in which we see that since 1990 when more women are recorded doctors of
science than men as a result we have an increase in the number of women as teaching and
associate staff in colleges.

Table 10. Number of men and women teachers and associates at universities by years
1990-2020
Sex distribution, %
Total
Woman
Men
Woman
Men
1990./91.
5 713
2 023
3 690
35,4
64,6
2000./01.
5 269
1 977
3 292
37,5
62,5
2009./10.
9 210
4 327
4 883
47,0
53,0
2010./11.
9 469
4 480
4 989
47,3
52,7
2011./12.
9 848
4 708
5 140
47,8
52,2
2012./13.
9 813
4 741
5 072
48, 3
51,7
2013./14.
9 846
4 826
5 020
49,0
51,0
2014./15.
9 731
4 824
4 907
49,6
50,0
2015./16.
9 792
4 855
4 937
49,6
50,4
2016./17.
10 033
5 021
5 012
50,0
50,0
2017./18.
10 336
5 165
5 171
50,0
50,0
2018./19.
10 630
5 280
5 350
49,1
50,3
2019./20.
10 908
5 459
5 449
50,1
49,9
Source: Women and Men in Croatia 2020
Table 11 shows the number of men and women by degrees in science at the University
observed in 2019/2020. where it is interesting to note that as research novices, ie in the lowest
assistant positions and election to teaching positions at the faculties, there are more women.
There are equally men and women in assistant professorships, while there are more part-time
and hard-working professors, so it is easier for men to advance in science.
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Table 11. Number of men and women by degrees in science at the University 2019/2020.
years
Sex distribution, %
Total
Woman
Men
Woman
Men
Total
12 894
6 406
6 489
49,7
50,3
Full professors
2 396
938
1 458
39,1
60,9
Associate professors
1 767
839
928
47,5
52,5
Assistent professors
2 888
1 481
1 407
51,3
48,7
Assistants
3 100
1687
1 413
54,4
45,6
Source: Women and Men in Croatia 2020
Table 12 shows the number of men and women in senior positions at the University observed
in 2019/2020. years through the functions of rector, vice-chancellor, dean and vice-dean. A
significantly smaller percentage of women are represented, which proves that the
management sector of science is still a rigid hierarchically male discipline.

Table 12. Number of men and women in senior positions at the University 2019/2020 years
Sex distribution, %
Total
Woman
Men
Woman
Men
Total
421
167
254
39,7
60,3
University rectors
8
2
6
25,0
75,0
University vice rectors
36
13
23
36,1
63,9
Deans
88
28
60
31,8
68,2
Vice-deans
289
124
165
42,9
57,1
Source: Women and Men in Croatia 2020
6. Women in health care in Croatia
The health sector is an area where the majority of employees are women, half of whom are
men, and nurses, midwives and related health professions are predominantly women. Male
doctors have steeper careers and progress faster, as evidenced by the fact that there are more
male chief physicians, primaries, heads of clinic departments than women. According to a
Eurostat survey in 2020, the share of women among health care workers in Croatia was about
82%. In EU countries, 12% of women work in health care, and that share ranges from 61% in
Greece to over 90% in Estonia and Latvia. Among them are about 1.8 million medical
doctors and about 4.4 million nurses, 3.9 million workers in the care sector and 4.1 million
other health workers (Radišić, 2021). An inefficient model of human resources in health care
and mistrust among health stakeholders is a reflection of the situation. Women as leaders in
health care are still underrepresented in top leadership positions, although they represent the
vast majority of the specialized health workforce (European Union of Private Hospitals,
2018). Figure 5 shows the ratio of men and women in health care by age, and we see that the
ratio was gradually equalizing until the 1990s, while today women are the ones who
significantly dominate.

533

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Figure 5. Ratio of men and women in health care by years 1960-2018

Source: Women and Men in Croatia 2020
In Croatia in 2020, according to the Demographic Atlas of the Croatian Medical Chamber,
there are 67% female doctors and 37% male doctors. In the health care system, out of a total
of 15,294 doctors, 9,635 are female, while in public health, out of a total of 14,904 doctors,
64% are women, ie 9,538 female doctors. The number of new members enrolled in the
Chamber in 2019 was 1,084, of which 416 were newly graduated doctors and 668 were
doctors, and it is evident that the number of young doctors is significantly higher than the
number of male colleagues. Out of 8848 specialists in public health, as many as 61% are
5,397 women. From these numbers, it could be concluded that medicine has become a female
profession, but it cannot be said that they dominate in this profession. Namely, there are still
significantly more men than women in leading positions, in the positions of directors of
hospitals and health institutions and in the positions of heads of clinics, and it is similar in
academic positions, as well as in promotions of doctors outside medicine (Hrvatske liječnice,
2020, 10). Table 13 shows the number of men and women in health care in 2020 according to
the division into trainees, doctors of medicine, specialists and specialists, and women are
more represented in all categories.

Table 13. Number of men and women in health care in 2020
Sex distribution, %
Total
Woman
Men
Woman
Men
Total
15 047
9 528
5 519
63,3
36,7
Interns
512
321
191
62,7
37,3
General practitioners
2 012
1 447
565
71,9
28,1
Specialty trainees
2 874
1 959
915
68,2
31,8
Specialists
9 649
5 801
3 848
60,1
39,9
Source: Women and Men in Croatia 2020
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7. Conclusion
Discrimination has been introduced and supported by men, and it should be noted that
women can also engage in and participate in discriminatory practices. Not only do women for
various reasons not become aware of their unequal position, but they themselves prefer and
do not oppose practices that discriminate against them, and even institutionally implement
and support practices that discriminate against other women. The Ordinance may prescribe
and thus secure several women's positions and introduce that candidates for members of the
Supervisory Board may be elected outside the C-circle (the circle of the President of the
Management Board). A superior woman means that the subordinate is less successful, while
the same conclusion is not drawn if her superior is a man because the social role of men has
been dominant in both private and public life for centuries. The phrase 'female solidarity' can
be interpreted in at least two ways, essentially which requires solidarity with all women, and
on the basis of biological fact. Such an understanding of women's solidarity results in an
engagement that focuses on "women's empowerment" (psychosocial support) and focuses on
the legal systems required by the state and equal legal treatment for both sexes. Prominent
Croatian women today and throughout history, with their work and hard work, have fought
for their places in the business world. Women really need women's support and that is why
we need to welcome any initiative that aims to better position and strengthen the visibility of
the most powerful women in Croatia. It is an opportunity to draw attention and congratulate
every woman we meet on a business trip!
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ABSTRACT
This article discusses the style dimensions for a successful women’s leadership. Meneghetti
(20131) defines that the woman who aspires to success must take into account three aspects:
a) work, b) relationships with others, c) her own interiority. These three pillars served as a
framework for this research. It is a qualitative study, insofar as lived situations and practical
examples narrated by the authors were used, seeking to contribute to the understanding of
how the leader woman can build the concretization of a personal, professional trajectory and
fulfillment. The analysis allowed the elaboration of the following conclusions: a) In relation
to work, it became evident that the leader woman must have her financial independence.
Without it, it is impossible to have autonomy to make and carry out your own choices. She
must know her best and get the most out of it, thus providing opportunities for gain for
herself and for the environment where she lives. Taking responsibility and conquering your
financial independence is the first step towards achievement. For this, it is not necessary to
give up family, motherhood and marriage. If the woman knows how to make the right
choices and, above all, build a functional relationship with each of these dimensions, they
will help her in her process of development and global growth; b) In the relationship with
others, it is necessary to cultivate relationships of gain. The leader woman must know how to
cultivate and attract people who give her efficiency, her image, the result, whether in the
personal or professional scope; c) And, with her own interiority, a woman must know how to
enjoy herself, her own solitude, spiritual privacy. A women leader must be fully committed to
herself, knowing what she wants and where she wants to go. It is important that these points
are clear to her at all times. The first thing that women absolutely need to initiate is total
independence from men, that is, they need to acquire their economic, moral and
psychological autonomy.
Keywords: Female leadership. Success stylistics. Empowerment. Psychological autonomy.
Relationships

MENEGHETTI, A. Feminilidade como sexo, poder, graça. 5. ed. Recanto Maestro, RS: Ontopsicológica
Editora Universitária, 2013.
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WOMEN AND THEIR WORK SPACE IN EARLY INDIAN SOCIAL STRUCTURE:
A STUDY BASED ON INSCRIPTIONS
Hemlata
Himachal Pradesh University
Abstract
One of the important sources of information on the position of women of early India consist
of inscriptions in Sanskrit and early prakrit languages pertaining to northern part of India. For
quite a long time position of women in early Indian history is indicated by her status as
daughter, sister, wife and mother through scholarly studies. But as we relook the certain
historical sources we find that women are not and were never remained the homogeneous
category. And this has been proved by many scholars in their studies in recent decades by
bringing the new perspectives on women history. Also, it is a general belief that women were
treated as ‘other’ or subordinated in early society of India. But in spite of their subordination,
women occupied a variety of social spaces, performed different roles, and were active agents
in history. Just like present scenario, historically there were varieties of women too who
played different roles and constituted various identities as per their class, cast, occupation and
for various other reasons. Present study is based on women’s occupational space found in the
inscriptions. Women having the professional identities were very less though but it is a fact of
profound significance that some women not only stepped out of their privet domain but seem
to carve a niche for themselves. The study has mainly focused on data gathered from
inscriptions but it has also relied upon the secondary sources. Hence, preferred methods of
data collection have been used. Present paper seeks to explore and analyse the roles and
representation of women in different work spaces outside of their domestic realm. The
involvement of women in various occupations in ancient Indian society suggests a different
dimension of women’s lives, where they seem to constitute a separate identity. The main
objective of the study is to become aware of the situation of women and to know the position
of women in early Indian society.
Keyword: Position of Women, Occupation, Identity
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UPSCALING WOMEN INTEREST IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI):
STRATEGIES, BARRIERS AND OPPORTUNITIES
Uyinomen O. Ekong
Department of Computer Science University of Uyo
Stella C. Chiemeke
Department of Computer Science, University of Delta
ABSTRACT
Women world over suffer low representation in career pursuit and workforce placements
especially in STEM related areas. The United Nations reports less than 35% women
representation in the workforce. The proliferation of new intelligent systems and their
associated acceptance in the past decades have in no small measure contributed to the
transformation from the conventional way of doing things which is considered to be slow and
more tedious to a more easy approach of carrying out these assignments. Today, Artificial
Intelligence and its related technologies and tools has witness tremendous growth and
acceptance and adversely become part of our daily lives. The economy and businesses in
developed and developing countries have accepted digitization in processing of activities.
However, women representation in driving this current trend into reality is considered to be
low. Therefore, there is a need for women to pick up interest in Artificial Intelligence as it
affects all career paths.
Findings show that policies; segregation, lack of role models, lack of job retention,
preferences, lack of understanding, lack of self-esteem and lack of adequate campaign are
major factors of women low representation. However, networking, mentorship, training and
workshops, and STEM education improvement of the girl child can facilitate interest.
This paper addresses increasing women interest in the knowledge and participation in
Artificial Intelligence career path which can facilitate women increase in employment,
leadership and in businesses.
Keywords: Artificial Intelligence, women, STEM, Technology, Systems
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MOTIVATIONAL READINESS TO WORK IN CONDITIONS OF SOCIAL
COHESION
Daria Suprun
National Pedagogical Dragomanov University, Faculty of Special and Inclusive Education,
Professor of The Department of Special Psychology and Medicine
ORCID: 0000-0003-4725-094X
Abstract
Intensification of inclusive processes in conditions of social cohesion in education actualizes
the problems of specialists’ training of the psychological profile directly involved in the
organization and providing the effective functioning of the inclusive educational
environment. The aim of the study is to determine the state of the future psychologists’
(special, clinical) readiness to work with children with psychophysical disorders in the
conditions of inclusive education, according to the professional and motivational component.
The study was attended by 84 students of 3-4 years of study (age – 19-22) of the National
Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukraine (specialty 053 Psychology, educational
program – special, clinical psychology). The following research techniques were applied: the
Rokeach Value Survey (values scales), "The research of personality professional orientation"
(Ye. Rohov), "Measuring of the Motivation to Achieve Success (MAS) and the Motivation to
Avoid Failure (MAF)" (A. Rean, R. Nemov, T. Ehlers), "Motivation to professional activity"
(K. Zamfir, modification by A. Rean). The criteria for the formation of the professional and
motivational component of students-psychologists’ professional readiness to work in the
inclusive education system are defined: the formation of value orientations; the formation of
a positive motivational attitude to professional activity; the formation of motivational
professional orientation for success. Four levels of professional and motivational component
are distinguished: the high (innovative), the sufficient (productive), the average
(reconstructive), and the low (reproductive). The state of formation of professional and
motivational component of psychologists’ readiness to work in the conditions of inclusive
education has been identified. It was established that 50.0% of students have the average
(reconstructive) level of professional and motivational component formation, 38.1% – the
sufficient (productive), 9.5% – the low (reproductive) and only 2.4% – the high (innovative)
level. Insufficient level of students’ positive motivational attitude to the future professional
activity in the system of inclusive education is revealed. Their educational and professional
activity is poly motivated, it based on the motives of different groups, and each of them has
some meaning for the student at the stage of his professional development.
Keywords: psychologist, professional and motivational component, professional training,
inclusive education
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TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE STRATEJİK PLANLAMA:
HATAY İLİ ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Demet DÖNMEZ
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya Meslek Yüksekokulu, Yerel Yönetimler
Programı
ORCID: 0000-0002-5833-9088
ÖZET
Stratejik yönetim, bir örgütün gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ve bu hedefleri belirlenen
zamanda gerçekleştirebilmek için uygulamaya koyduğu faaliyetlerin tümünü değerlendirdiği
süreçtir. Stratejik yönetim üst düzey yönetimi ifade eder çünkü sorumlular tepe
yöneticileridir. Bununla birlikte çalışan herkes belirlenen hedefler doğrultusunda hareket
etmektedir. Stratejik yönetim, “stratejik planlama”, “stratejileri uygulama” ve “stratejik
denetim” şeklinde ifade edilen üç evreden oluşmaktadır.
Stratejik yönetimin ilk aşamasını oluşturan stratejik planlama, bir örgütün bulunduğu nokta
ile ulaşmayı hedeflediği yer arasındaki yolu tarif eder. Örgütün aldığı kararlar doğrultusunda
birtakım faaliyetler üreten disiplinli bir süreci anlatır. Genellikle özel işletmelerde kullanılan
bu yaklaşımın kamu kurumlarında da uygulanması konusu uzunca bir süre tartışılmış, kamu
yönetiminde karşılaşılan sorunlara çözüm olacağı gerekçesi ile önemli düzenlemeler
yapılmıştır. Hesapverilebilirliğin güçlü aracı olan stratejik planlama, katılımcı yönetim
anlayışına dayanmaktadır. Türkiye’de stratejik planlama kamu yönetimi reformları ile 2000’li
yıllarda ortaya çıkmış, 2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun 2005 yılında yürürlüğe giren kısımları ile kamu kurumlarında yükümlülük
haline gelmiştir. Stratejik planlama süreci, planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme
aşamalarından oluşmaktadır. Planın yıllık bazda uygulama dilimleri performans programları
ile, stratejik plan ve performans programlarına bağlı olarak yürütülen faaliyetlerin yıllık
gerçekleşmeleri de faaliyet raporları ile düzenlenmektedir. Bu bağlamda stratejik planlar,
güçlü bir plan, program ve bütçe ilişkisi ortaya koymaya çalışmaktadır. Çalışmanın amacı,
Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı’nın ve yıllar
bazında hazırlanan performans programları ile faaliyet raporlarının mevzuatta öngörülen
düzenlemelere uygunluğunun incelenmesidir. Çalışmada betimsel analiz yöntemi kullanılmış
olup, stratejik plan, performans programları ve faaliyet raporları Hatay Büyükşehir
Belediyesi’nin web sitesinden temin edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu, Hatay
Büyükşehir Belediyesi
STRATEGIC PLANNING IN METROPOLITAN MUNICIPALITIES IN TURKEY:
THE CASE OF HATAY PROVINCE
ABSTRACT
Strategic management is the process by which an organization evaluates the goals that it
wants to achieve in the future and all of the activities that it puts into practice to achieve these
goals at the specified time. Strategic management refers to senior management because the
top managers are responsible in the strategic management. In addition, everyone who works
in the organization acts in accordance with the determined goals. Strategic management
consists of three stages, such as “strategic planning”, “implementing strategies” and
“strategic audit”.
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Strategic planning, which constitutes the first stage of strategic management, describes the
path between the point at which an organization is located and the place it dec to reach. It
describes a disciplined process that produces a number of activities in accordance with the
decisions taken by the organization. The application of this approach, which is usually used
in private enterprises, has been discussed in public institutions for a long time, and important
arrangements have been made on the grounds that it will be the solution of the problems
encountered in public administration. Strategic planning, which is a powerful tool of
accountability, is based on the understanding of participatory management. Strategic planning
in Turkey emerged in the 2000’s with the public administration reforms and became an
obligation in public institutions with the parts of the Public Financial Management and
Control Law No. 5018 adopted in 2003 that came into force in 2005. The strategic planning
process consists four stages such as planning, implementation, monitoring and evaluation
stages. The annual implementation segments of the plan are organized with performance
programs and the annual realization of the activities carried out in accordance with the
strategic plan and performance programs are also organized by annual reports. In this context,
strategic plans try to establish a strong plan, program and budget relationship. The aim of the
study is to examine the compliance of Hatay Metropolitan Municipality’s Strategic Plan
covering the years 2015-2019 and the performance programs and annual reports prepared on
a year-by-year basis with the regulations stipulated in the legislation. Descriptive analysis
method was used in the study; strategic plan, performance programs and activity reports were
obtained from the Hatay Metropolitan Municipality website.
Keywords: Strategic Plan, Performance Program, Annual Report, Hatay Metropolitan
Municipality
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RISK FACTORS AFFECTING OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY OF
SMALL-SCALE FISHERMEN IN VAN PROVINCE (TURKEY)
Doç. Dr. Özgür CENGİZ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
ORCID: 0000-0003-1863-3482
Garip ATAY
Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
ORCID: 0000-0002-0899-0294
ABSTRACT
As fisheries activities are intrinsically hazardous, the levels and types of occupational health
and safety risks vary across fisheries and in course of time, thereby indicating to the role of
cultural, economic, social and regulatory factors in affecting risk within the industry. There
are some evidences that risk factors varies from area to area. Similarly, the risks linked with
small fishing vessel tend to differ from those connected with large fisheries vessel. The risks
could also vary with the types of fishing activities, area of operation, vessel condition. In
addition to this, the nature, extent and type of risk that the fishermen who are the economic
backbone in many countries encounter, as well as their consequences, may change over time.
In order to understand the range of ways occupational health and safety in fishing might be
mediated by various agencies and their respective regulatory policies, it has been analyzed
the potential risks to fishermen into broad categories, formerly. This makes it easier to
visualize potential linkages between risks and regulations. In this study, we indicate to the
need for comprehensive and systematic case studies depended upon similar methods in Van
Province. Such studies are essential to improve our capacity to do meaningful comparisons
not only of regulatory regimes but, in addition, on their relationship to safety and safety
outcomes.
Keywords: Small-scale Fishermen, Occupational Healty and Safety, Van Province, Turkey
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ERKEN TANZİMAT DÖNEMİ ALAŞEHİR’DE SOSYO-İKTİSADİ DURUM
Mustafa İLTER
ORCID: 0000-0002-1376-9981
ÖZET
Tanzimat’ın ilk yıllarında ortaya konulan finansal politikanın, özellikle vergi konusundaki
standartlarının belirlenebilmesi için Osmanlı İmparatorluğu çapında çok geniş bir temettuat
sayımları yapılmıştır. Sıradan bir nüfus sayımının çok daha ötesinde hane reislerinin, geçmiş
senelerde ödemiş olduğu vergi, gelir, mesleki durum ve unvanı gibi pek çok verinin yazıldığı
bu defterler üzerine, son yıllarda nicelik olarak çok fazla çalışma yapılmış; çalışılan
bölgelerin sosyo-iktisadi betimlemesi bu defterler aracılığıyla detaylandırılmıştır.
Bu çalışmanın amacı ise nicel olarak zengin bir kaynaktan yararlanırken belirli bir bölge
içerisinde üretim ve paylaşım ilişkilerinin dağılımında sosyal faktörlerin etkisini
sorgulamaktır. Bu çalışma, Alaşehir merkezinin temettuat defterlerine odaklanarak bölgeyi
oluşturan kişisel aktörlerin sosyal statüleri üzerinden gelir ve verginin ne ölçüde
farklılaştığını göstermektir. Bulduklarımız, gelir, vergi, mesleki yapı ve sosyal statü arasında
doğrudan bir ilişki olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla bu çalışma, aktörler arasındaki
ilişkilerin sembolik boyutlarını unvanlar üzerinden okuyarak, ortaya konulan unvanlı ve
unvansız nüfus arasındaki iktisadi paylaşım ve bölüşüm ilişkisinin değişimine ve bu
değişimin boyutlarına odaklanmaktadır.
Bu paylaşım süreci içerisinde bölge olarak Alaşehir’in tercih edilmiş olması, tarımsal bir
üretim merkezi olmasıyla birlikte İzmir hinterlandının tarihsel coğrafyasının sınırları
içerisinde olmasından dolayıdır. Ancak yine de yakın çevresi içerisinde kıyasla İzmir’e en
uzak konumda yer alan coğrafya içerisinde yer almış olması, diğer tarımsal üretim
bölgelerinden ayrışmasına sebep olmuştur. Uzak konumlanması itibariyle üretim ve paylaşım
ilişkileri içerisinde diğer bölgelere göre ne ölçüde değişim gösterdiği daha büyük bir
karşılaştırmalı çalışmanın konusu olsa da bu bildiri, bahsedilen sınırlar içerisinde daha
kapsamlı karşılaştırmalı bir çalışmanın öncülü niteliğindedir.
Anahtar Kelimeler: Tanzimat; temettuat defterleri; Alaşehir; gelir; sosyal statü.
SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF ALAŞEHİR IN THE EARLY TANZIMAT
PERIOD
ABSTRACT
Determining the standards of financial policy especially on the matter of taxation during the
early Tanzimat period, a huge project regarding the temettuat registers was made in the
Ottoman Empire. Much more than an ordinary census, it included certain specific data such
as taxes, income, occupational structure, social status, and title of household heads. It has
attracted a scholarly attention for demonstrating the actual social and economic structures of
certain regions for decades.
The ultimate purpose of this study is to inquire the effects of social factors on the economic
distribution relations within a certain region while benefiting from a rich source in
quantitative terms. This study focuses on the temettuat registers of the center of Alaşehir and
shows the extent to which income and tax differ over the social status of the individual
personalities. Our findings show a direct relationship between income, taxes, occupational
structure, with the social status. Therefore, this study focuses the relationships between the
titled and untitled population.
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This will enable to inquire the dimensions of this relationship considering the symbolic
dimensions of the relations between the actors through their honorific titles.
The reason that Alaşehir was preferred for analyzing the temettuat registers is that the region
was an agricultural production center and located within the boundaries of the historical
geography of the hinterland of Izmir. However, the fact that Alaşehir is located within the
geography relatively far from the center of İzmir, resulted for the region to be differentiated
from other agricultural production regions. Although it is the subject of a larger comparative
study consisting of Western Analian centers, this paper provides the early results of a more
comprehensive study within the aforementioned limits by concentrating the center of
Alaşehir.
Keywords: Tanzimat; temettuat registers; Alaşehir; income; social status
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CUMHURİYET DÖNEMİ (1923-1938) TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMDE EKONOMİ
POLİTİKALARI PERSPEKTİFİNDEN DEVLETÇİLİK
Dr. Serdar Cem SEDİROĞLU
ORCID: 0000-0002-4687-995X
ÖZET
Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu kadrosu; tam bağımsızlık ülküsü ile çıktıkları yolda
bunu sadece siyasi bağımsızlık ile gerçekleştirmenin mümkün olmadığını, ivedilikle
ekonomik atılımların hayat bularak dönemin zengin devletlerinin seviyesine varılması ve
refahın toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiğinin farkında idi.
Başlangıçta liberal iktisadi politikaların yaklaşımları ile yola çıkan genç Cumhuriyet’in
kadroları planladıkları ekonomik modelden yüksek bir beklenti içinde idi. Fakat icra
safhasında pratikler teorinin uzağında kalarak arzu edilen iktisadi sonuçlar tam olarak
gerçekleşmedi. Zira özel teşebbüs sahiplerinin sanayi işletmeleri kurarak artan toplumsal
gereksinimlerini karşılamak noktasında ataletsiz tutumları ve büyük işletmeleri tesis edecek
yeterli sermaye birikimlerinin tam gerçekleşmemiş olması, belirlenen hedeflere mevcut
modelle gidilmesinin zor olduğunu gösterdi. Diğer taraftan buna bir de 1929’da Amerika
Birleşik Devletleri’nde başlayan ve zamanla diğer devletleri de etkileyen büyük bir ekonomik
bunalım eklenince ülkede uygulanmakta olan cari ekonomik modelde revizyona gidilmesi
gerekliliği artık bir zorunluluk haline geldi.
1930’larla başlayan yeni anlayışa göre ise devlet bir önceki döneme göre tüm alanlarda
olduğu gibi iktisadi hayatta da daha görünür olmaya başladı. Piyasalarda devletin rolünün
arttığı bu yeni devrede yönetim kadrosu; “medeni dünyayı yakalamak” idealini, özel sektörü
tamamen dışlamadan ve bir önceki döneme göre artık çok daha cesur kararlar alarak hayata
geçirmeye girişti.
Cumhuriyet döneminde (1923-1938) iki ana farklı ekonomi politikası uygulansa da her
ikisinde de devletçilik anlayışının farklı yansımaları; genç Türkiye Cumhuriyeti’nin
toplumsal ihtiyaçlarına cevap veren özelliği ile ekonomik, sosyal ve kültürel değişiminde
katalizör görevi görerek ülkenin geleceğine yön verdi.
Bu çalışmada; Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk on beş yıllık döneminde gerçekleştiremeye önem
verdiği toplumsal dönüşümde özellikle büyük rolü olan ve dönemsel olarak ihtiyaçlara göre
kendi içinde revizyona tuttuğu ekonomi politikaları, devletçilik penceresinden tahlili
yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Liberal Yaklaşım, 1929 Büyük Buhran, Devletçilik, İktisadi Hayat,
Toplumsal Dönüşüm
REPUBLIC PERIOD (1923-1938) STATISM FROM THE PERSPECTIVE OF
ECONOMIC POLICIES IN SOCIAL TRANSFORMATION
ABSTRACT
The founding cadre of the young Turkish Republic was aware that on the path they set out
with the ideal of full independence, it was not possible to achieve this with only political
independence, and that it was necessary to reach the level of the rich states of the period by
bringing economic breakthroughs to life, and to spread prosperity to all segments of the
society.
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The cadres of the young Republic, which initially set out with the approaches of liberal
economic policies, had high expectations from the economic model they had planned.
However, in the implementation phase, the desired economic results were not fully realized,
as the practices remained far from the theory. Because the inert attitudes of private
enterprises to meet the increasing social needs by establishing industrial enterprises and the
fact that sufficient capital accumulations to establish large enterprises were not fully realized
showed that it was difficult to reach the determined targets with the current model. On the
other hand, when a great economic crisis that started in the United States of America in 1929
and affected other states over time was added to this, the necessity of revising the current
economic model in the country became a necessity.
According to the new understanding that started in the 1930s, the state began to be more
visible in economic life, as in all areas, compared to the previous period. During this new era,
when the role of the state in the markets increased, the management staff embarked on
realizing the ideal of “catching up with the civilized world”, without completely excluding
the private sector, and by making much bolder decisions compared to the previous period.
Although two different main economic policies were implemented in the Republican period
(1923-1938), different reflections of the understanding of statism shaped the future of the
country by acting as a catalyst in the economic, social and cultural change of the country,
with its feature responding to the social needs of the young Republic of Turkey.
In this study, the economic policies that have a great role in the social transformation that the
Republic of Turkey attaches great importance to realize in the first fifteen years of life and
that it periodically revises according to the needs will be analyzed from the perspective of
statism.
Keywords: Liberal Approach, 1929 Great Depression, Statism, Economic Life, Social
Transformation

1. GİRİŞ
Osmanlı’da ıslahat denilen reformlar; çeşitli alanlarda yeniden yapılanma, bozulan kurumları
düzeltme ve yenileme, restorasyon ifade eden bir terim olarak bu kadim devletin son iki
yüzyıllık döneminde en çok gündeme gelen ve tartışılan konulardan olmuştur. Aslında bazı
kısmi emareleri daha öncesinde de görülen devlet ve mekanizmalarındaki bozulmalar; 16831699 dönemindeki Avrupalı devletlerin teşkil ettiği “Mukaddes İttifak”ın Osmanlı’da
bıraktığı tahribat ve ardından gelen “Karlofça Şoku” ile reorganizasyon konusunu başka bir
merhaleye taşımıştır. Bu yeni dönemle beraber mevcut kurumlardaki değişimin en başta da
ordu kademesinde olmak üzere gerektiği ve somut adımlara acilen ihtiyaç duyulduğu, devlet
üst aklınca daha kuvvetli ifade edilmeye başlanmıştır. Değişime yönelik bu düşünsel boyut,
Karlofça Antlaşması sonrasında, dönemin gerisinde kalmış devlet sistematiğinin ve
unsurlarının restorasyonu maksadıyla ıslahat çalışmalarına dönüşmüştür.
III. Ahmet ile birlikte bu yeni dönem, Osmanlı’nın Batı’ya açılmasının başlangıcı olarak
kabul edilir. Fakat III. Ahmet (1703-1730), I. Mahmut (1730-1754), III. Mustafa (17541774), I. Abdülhamit (1774-1789), III. Selim (1789-1807) ve II. Mahmut (1808-1839)
devirlerinde (Karagöz, 1995: 177-194) modernleşme çabaları istenilen sonucu vermemiş,
Tanzimat ile Osmanlı’nın Batılaşma gayretleri bir başka safhaya evrilmiştir. Tanzimat ile
artık Osmanlı’nın modernleşme talepleri bir yandan da Avrupa’nın ilgi alanı haline gelmiştir.
Fakat 1839 Tanzimat, 1856 Islahat Fermanı ve sonrasındaki 1876-1908 Meşrutiyet dönemleri
yenileşme hareketleri de Osmanlı’nın içine düştüğü çıkmazdan kurtuluş için hedeflediği
değişim ve dönüşümü kısmen sağlamakla birlikte Batı Dünyası karşısındaki güçsüz
durumunu değiştirmemiştir.
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Bununla birlikte “19. asrın başlarında Avrupa’ya dışardan bakan bir seyirci için şüphesiz ki
Batı medeniyetinin en çok göze batan tarafı bu kıtayı o zaman sarmış olan hummalı iktisadî
faaliyet idi… insanların, yeni beliren iktisat ilminin koyduğu kaidelere uydukları takdirde,
refah seviyelerini ilelebet artırabilecekleri fikri ve zihniyeti de hâkim olmaya başlamıştı.
İktisadî terakki mefhumu Avrupa düşüncesinde mühim bir yer işgal etmeye başladığı gibi,
Avrupa kıtasında terakkinin hakikaten gerçekleştirilebileceğini gösteren müspet işaretler
çoğalıyordu. Taşıt ve haberleşme vasıtalarının radikal bir şekilde değişmesi, buhar
enerjisinin tekstil fabrikaları gibi fabrikalarda büyük kolaylıklar sağlamış olması, kısaca
“endüstri inkılâbı” ismi verilen vetirenin (süreç) ilk merhalelerindeki gelişmeler, Avrupa
atmosferinde refaha doğru gidildiğine dair bir hava yaratmaya muvaffak olmuştu.” (Mardin,
2006: 303). Diğer taraftan bu dönemde Avrupa’da bulunan Osmanlı gözlemci ve elçilerinin
bulundukları ülkelerin medeniyetlerine dair izlenimlerini sundukları rapor ve yazılar da bu
tespitleri yakalamıştı. Onların görüşleri sonraki süreçte Osmanlı düşünce sisteminde derin
izler bırakarak refaha ve iktisadi ilerlemeye duyulan özlemi daha da körükledi. “Reformun
süreklileşmesini ve yoğunlaşmasını temsil eden” (Kasaba, 2011: 40) Tanzimat Devri
düşünürlerinin ileri sürdüğü Batı’nın terakkiyatta ileri gidiş nedenleri, Osmanlı aydınları
arasında çok daha fazla gündem oldu ve kamuoyu önünde tartışıldı. Tanzimat Devri
düşünürlerini sonraki düşünürlerle “birleştiren mesele “rejim” olduğu kadar refah yollarının
tespiti meselesi” idi (Mardin, 2006: 303-304).
Tanzimat devri gelişmeleri, toplumsal dönüşümde kısmen sonuçlar vermiş olsa da devletin
varoluş temellerini sağlamlaştırmak konusunda yeterli olamamıştır. Osmanlı siyasetinde
temsili artırmaya yönelik ilan edilen anayasalı periyotlardaki 1876-77 ve 1908 meşruti
rejimlerde gerçekleşen reformlar ise sadece belli bir süre devletin ömrünü uzatmıştır.
Osmanlı Devleti idaresinin yönetim mekanizmalarındaki bozulmaya yönelik gerçekleri
görerek kabul etmesi, değişime yönelik talepleri ve gayretlerine rağmen arzulanan reformlar
ve dönüşüm girişimleri beklenen neticeyi vermemiş ve I. Dünya Savaşı sonrasından
parçalanan bu devlet, İbn Haldun’un ifadesi ile “tabi ömrünü doldurarak” (1997: 431) tarih
sahnesinden çekilmiştir.
Yüzyıllar süren uzun savaşlar periyodundan sonra Anadolu’da oldukça sınırlı bir coğrafyaya
hapsolunan bir milletin evlatları Osmanlı’dan arta kalan maddi ve manevi unsurlarla yeni
arayışlara girerek bir bağımsızlık savaşı başlatmışlardır. Millî Mücadele’nin merkezi Ankara,
elindeki tüm millî güç unsurlarını devreye sokarak emperyallere karşı bu cidalden askeri
anlamda başarı ile çıkmıştır. Lozan statüsü ile kavuşulan barış ortamı; genç Cumhuriyet’in
askeri başarılardan sonra artık en büyük mücadele olarak görülen toplumsal dönüşüm ve
refahın temini için ekonomik reformları hayata geçirmesine imkân tanımıştır.
Hazırlanan bu bildiride; 1923-1938 periyodunda yeni kurulan bir devlet coğrafyasında
toplumsal dönüşümün nasıl gerçekleştiği ekonomi modelleri perspektifinden devletçilik
anlayışı ile ortaya konulacaktır. Her ne kadar 1929 sonrası Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
ekonomik anlayışta ve eylemlerde bir makas değişikliği olarak kabul edilse de öncesindeki
dönemde de kısmi devletçi uygulamaların olduğu hakikati ile 1923-1929 dönemi de bu başlık
kapsamında değerlendirilecektir.

2. TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM
İnsanlar ve oluşturdukları yaşam, düzenler, kurallar toplum şeklinde ifade edilebilir (Kıray,
2006: 312). Bir arada yaşayan insanlar çeşitli amaçlar gözeterek toplumu oluşturma için
birliktelik noktasında uzlaşırlar. Bu durum aslında bir taraftan da bir zorunluluğa da işaret
eder.
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“Beşer cinsi için içtimaî hayat bir zarurettir” (İbn Haldun, 1997: 103). “İnsanların bir araya
toplanarak yemek, yaşamak ve diğer zarurî olan nesneleri istihsal etmek üzere birbirlerine
yardımlaşmadan başka bir nizam ile yaşamaları ve varlıklarını korumaları imkânsızdır.
İnsanlar sosyal bir hayat yaşamak üzere bir araya toplandıklarında, birbiriyle muamelelerde
bulunmaya ve birbirinin ihtiyaçlarını gidermeye muhtaç ve mecburdurlar” (İbn Haldun,
1997: 472).
Toplum, özünü bireylerin yapısındaki kodlardan alır. Bu kodlar; ne kadar çok birlikte yaşama
arzusu ve motivasyonu barındırırsa toplum da buna uygun genel bir tutum sergiler. Bireyler
değişime açık ise toplum da aynen bireyler gibi değişimi bünyesine adapte ederek varlığını
sürdürür veya tam tersi bir durum söz konusu ise kendisine dayatılan değişimi reddeder.
Kâinatta her şey bir tebeddülat ile karşı karşıyadır. Tebeddülat yani değişme; insan, toplum
ve devletlerde zaman, mekân, bünyesel yapı, değişime yönelik arzu, motivasyon ve şartlara
göre tezahür eder.
Her toplum, zamanın akışı içinde sürekli bir değişim geçirir (Ortaylı, 1987:11). Toplumun
hangi özellikleri değişirse zamanla diğer özelliklerini de etkiyerek değişime uğratır (Kıray,
2006: 313). Bu değişim; şayet bünyevi kodlarla uyum içerisinde olursa bireyin, dolayısıyla
toplumun geneli tarafından benimsenir ve yeni doğru olarak artık kabul görür.
Toplumsal dönüşüm, bir durumdan bir başka duruma geçişi ifade eder. Bu dönüşümün iki
ana unsuru, devlet ve toplumu oluşturan bireylerdir. Bazı durumlarda devlet, bazılarında
bireyler toplumsal dönüşümde daha etkin olabilir. Cumhuriyet’in 1923-1938 dönemi
gelişmeleri dikkate alındığında devletin ve kurucu kadronun rolünün toplumsal dönüşümde
daha dominant bir karakter taşıdığı görülür.
Toplumsal dönüşümde birey ve toplumun gereksinimleri ve dönüşüme yönelik talepleri
önemlidir. Bu dönüşüm; ekonomik, sosyal, kültürel, yapısal, hukuk, eğitim, politik
davranışlar ve nüfus gibi pek çok farklı alanda kendisini gösterir. Şayet bu yöndeki talep
toplumun tabanından gelmezse değişim süreçleri sıkıntılı olabilir.
Örneğin “Osmanlı’nın klasik toplumsal yapısından modern bir toplumsal yapıya geçiş
kapsamlı toplumsal değişimler meydana getirmiştir. Bu geçişin otoriter ve bürokratik yapısı
toplumsal değişimin çok sancılı bir biçimde yaşanmasına yol açmıştır” (Sunar: 1).
Toplumsal değişime etki eden pek çok husus vardır. Bunları; “fiziki-coğrafi etkenler,
demografik değişimler, bilim, teknik ve eğitimdeki gelişmeler, iktisadi etkenler, din ve dünya
görüşündeki değişim ve sosyal hareketler, iktisadi etkenler, din ve sosyal hareketler” (Sunar:
25, 46) gibi farklı başlıklarda oldukça geniş bir yelpazede sıralamak mümkündür.
Her toplum, kendi bünyesindeki özel durumların neden olduğu zorunluluklardan dolayı bir
başlığı daha fazla gündemine alabilir. Toplumsal değişime yönelik etkenler arasında modern
sosyolojinin en çok vurguladığı ise iktisadi etkenlerdir. Bununla birlikte bir ülkedeki üretim
sürecinin yapısındaki değişimler toplumun her alanında kapsamlı bir toplumsal değişime yol
açabilmektedir (Sunar: 50, 58).
Örneğin Adam Smith’in toplumların gelişimi ve değişimine dair yapmış olduğu iş bölümü
analizi, Saint Simon’un toplumların değişimini üretkenlik etrafında açıklayan ve üretim
noktasında ileride olan kesimin yönetimi üstleneceği iddiası, yine Marx’ın üretim
biçimlerinin toplumsal biçimlerini de belirleyeceği yaklaşımı, Spencer ve Durkheim’ın
toplumsal değişimde uzmanlaşma ve iş bölümünün önemini ön plana çıkartan açıklamaları,
iktisadi düşünce tarzlarının toplumsal yapıdaki önemini vurgulayan Weber’in tespitlerinin
özünde toplumsal dönüşümün iktisat ile bağının oldukça kuvvetli ve belirleyici olduğu
(Sunar: 47) gerçeği saklıdır.
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Toplumbilimciler sosyal değişmeyi çeşitli teori ve yaklaşımlarla açıklamaktadır. Bunları
çevrimsel/döngüsel (Toynbee ve Sorokin) ve ilerlemeci/doğrusal yaklaşımlar (Comte,
Spencer, Hobhouse ve Marx) olarak iki ana başlıkta toplamak mümkündür (Bottomore, 1971:
291-296).
Aslında bu teoriler; bunları benimseyen kişilerin dünyayı algılamaları ile ilgili yaklaşımları
olup kainattaki değişimi kendi yorumlamalarına göre açıklamaya çalışırlar. Burada önemli
olan husus ise algılar farklılık gösterse de değişimin bir şekilde kati olduğudur. Fakat
toplumsal değişimin yönünün ne şekilde olacağı tartışmalıdır. Çünkü her değişim, toplum
için mutlak bir huzur ve mutluluk getirmeyebilir.
Diğer taraftan toplumlar canlı birer organizmalar gibi sürekli bir değişim içindedirler.
Değişmeyen tek şey, değişmenin kendisidir. Değişim meyli, canlı organizmalara
benzetilebilecek toplumların nüvesinde vardır ve bu değişime yönelik potansiyel talep
karşılanmalıdır. Aksi takdirde toplum, yapısal ömrünü doldurarak talepleri karşılanmış yeni
bir topluma işlevini bırakacaktır.
Bireylerin birlikte yaşama zarureti, toplumların ve en nihayetinde düzenli organizasyonlar
olan devletlerin oluşumunu zorunlu kılar. “Devlet ve hükümet kurmak insana mahsus bir
tabiattır, insanlar devletsiz ve hükümetsiz yaşamazlar, çünkü bu takdirde onların bir araya
toplanarak toplumsal bir hayat yaşamaları ve dünyayı imar etmeleri imkânsız olur.” Devlet,
çeşitli badireler atlatarak kendisini sürekli yeniler (İbn Haldun, 1997: 382-383, 444). Aslında
bu yenileme, değişime duyulan talebin bir neticesidir.
Toplumlardan meydana gelen devletlerin değişim geçirmesi tarihi bir zorunluluktur.
Asırlardır değişmediği iddia edilen cemiyetler, geri kalmış memleketler, toplumlar bile
değişmektedir. Bu değişimde yolu aydınlatacak ve yön verecek rehber ise inkılâplardır.
İnkılâpçılığın manası geri kalmamak için değişime ayak uydurabilmektir (Turhan, 1965: 3536).
Aynı ideallerle birlikte hareket eden toplumun değişime yönelik meyli ve değişime dair
talebinin şiddeti toplumun değişim/dönüşüm hızını belirler. Değişime yönelik talep,
toplumdan gelebileceği gibi devlet birimlerinden de gelebilir. Osmanlı Devleti’nin tarihi
serüveninde de değişim gayretleri Osmanlı aydınları, azınlıklar, dış aktörler ve yönetim gibi
değişik grupların talepleri ile gündeme gelmiş ve reayanın bu değişimde işlevselliği sönük
kalmıştır.
Osmanlı devlet mekanizması, 18.yüzyılla birlikte içine düştüğü durumdan çıkış için yaptığı
muhasebe sonrası dönüşüm için Batılaşma adımlarını atmıştır. Batı’nın askeri alanda olan
üstünlüğü görülerek bu alanda yapılacak düzenlemeler ile mevcut durumdan çıkılabileceği
düşünülmüş ve bundan dolayı modernleşme çabasına yönelik ilk örnek uygulamalar bu
alanda tatbik edilmiştir. Daha sonraları ise sadece askeri düzenlemelerin yeterli olmadığı
görülerek eğitim, hukuk, ekonomi ve kültür gibi değişik başlıklarda reorganizasyon
çalışmalarına ağırlık verilmiştir.
Her ne kadar Osmanlı yenileşme çabalarını Tanzimat’a götüren bir yaklaşım olmakla beraber
Osmanlı modernleşmesi, aslında Tanzimat Devriyle sınırlanamayacak ve kökleri daha eskiye
dayanan bir olgudur (Ortaylı, 1987: 11). Öncesinde başlayan bu yenileme çabaları sonraki
dönemin de modernleşme girişimlerine yön vermiştir.
Bu çabaların başarıya ulaşma noktasında göreceli değerlendirmeler olmakla beraber Osmanlı
Devleti kurumları ve toplumu; Nizamı Cedit, Tanzimat, Islahat, Meşrutiyet süreçlerinde bir
değişim ivmesini yakalayarak modernleşme çabalarını belli bir aşamaya getirmiştir. Fakat
hedeflenen modernleşme hareketi istenen hedefe ulaşmadığı gibi değişim talebi toplumun
geniş kesimlerinden yeterli karşılık bulmamış ve daha ziyade bir Osmanlı aydın hareketi
olarak tezahür etmiştir.
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Osmanlı, “Batıcılık” mottosunu tüm devlet birimlerine tatbik ederken bir taraftan da Batı
Dünyası’nda kuvvetli taraftar bulmaya başlayan “Şarkiyatçılık” anlayışı, Osmanlı ve
değerlerine bakışı başka bir noktaya taşımıştır. Batı Dünyası; 19.yüzyılla beraber kendisini
çok daha fazla rol model olarak görmeye başlayan bir devleti, yani Osmanlı’yı “Oryantalizm”
yaklaşımı ile daha da ötekileştirecek bir tutum içine girmiştir. Bu adeta uzatılan bir elin
önyargılarla yoğrulmuş muhatabı tarafından geri çevrilmesi idi.
Edward Said’in şarkiyatçılık tanımındaki Batı’nın Doğu üzerinde egemen olma stratejilerine
işaret eden düşünme şekli aslında Batı’nın gözünden Doğu’ya karşı algısından ileri geliyordu.
“Şark, Avrupa’nın sadece komşusu değildir; Avrupa'nın en büyük, en zengin, en eski
sömürgelerinin mekânı, uygarlıkları ile dillerinin kaynağı, kültürel rakibi, en derin, en sık
yinelenen öteki imgelerinden biridir. Ayrıca, Şark, onun karşıt imgesi, düşüncesi, kimliği,
deneyimi olarak Avrupa’nın (ya da Batı’nın) tanımlanmasına yardımcı” (Said, 2013: 11)
oluyordu. Batı’nın bu düşünsel hastalıklı yaklaşım ve tutumuna rağmen Şarklı görülen genç
Türkiye Cumhuriyeti, hayata geçirdiği reformları ile bir taraftan da aslında Batı’ya “bir öteki
olmadığının ilk somut örneğini” veriyordu. Bunun yanında Cumhuriyet’in kurucu kadrosu,
bu mücadelede mutlak başarı inancı ile hareket ederek geçmiş dönemin modernleşme
denemelerindeki manzara ile karşılaşmak istemiyordu. Bu modernleşme gayretinin bir
“resetleme, format atma” şeklinde mi yoksa zamana yayılarak mı gerçekleşmesi gerektiği ise
en önemli konulardan idi. Zira o zamana kadar elde edilmiş bir düşünsel ve kurumsal bir
birikim vardı.
“Mustafa Kemal Atatürk ve öteki erken Cumhuriyet liderleri yeni Cumhuriyet’in Osmanlı
defterini tamamen kapattığı” na dair ısrarcı tutumlarına rağmen (Kasaba, 2011: 27)
“İmparatorluk genç Cumhuriyete parlamentarizm, siyasal parti, basın gibi siyasal kurumları
miras olarak bıraktı. Cumhuriyetin tabipleri, fen adamları, hukukçu, tarihçi ve filologları son
devrin Osmanlı aydın kadrolarından çıktı. Cumhuriyet ilk anda eğitim sistemini, üniversiteyi,
yönetim örgütünü, mali sistemini imparatorluktan miras aldı. Cumhuriyet devrimcileri bir
orta çağ toplumuyla değil; son asrını modernleşme sancıları ile geçiren imparatorluğun
kalıntısı bir toplumla yola çıktılar” (Ortaylı, 1987: 25). Bu durum, aslında Cumhuriyet
dönemi toplumsal dönüşümde reformları gerçekleştirmek hedefindeki kurucu kadronun
elindeki en sinerjik gücünü oluşturuyordu.
Nitekim bu sinerjik güçten istifade eden kurucu kadro en nihayetinde daha köklü bir reform
sürecini tüm alanlarda zamana yayarak toplumsal dönüşümde uygulamaya koydu. Böylece bu
yeni tarz toplumsal değişim modelinde; önceki reformlarda görülen ve aslında mevcut
düzenin temellerine, genetiğine dokunulmadan yapılan dönüşüm çabalarının aksine şimdi
adeta toplumun kodlarına temas edilerek gerçekleşecek olan inkılâplar ile toplumun sosyal,
kültürel ve ekonomik gibi pek çok alanda köklü bir değişimi öngörüldü.
1923 yılında ulus-devlet anlayışı ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti döneminde belirlenen
toplumsal dönüşüm hedefleri önceki denemelerin aksine daha somut ortaya konarak
sekülerleşme ve modernleşme çabalarına inkılâp mahiyeti kazandırılmıştır. “Batılı
toplumlara benzeme/ulaşma çabasının adı olan modernleşme, Atatürk tarafından medeniyet
değişikliği şeklinde algılanmış ve Avrupa medeniyeti anlamında “çağdaş medeniyet
seviyesine ulaşma” tek hedef haline getirilmiştir” (Budak, 1997: 66). Gerek kurumlar gerekse
halk düzeyinde yapılan inkılâplar ise toplumsal dönüşüm noktasında medeniyet, refah ve
bağımsızlık ile ilişkilendirilerek bireylerin bu süreçte motivasyonu arttırılmıştır.
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3. EKONOMİ POLİTİKALARI VE DEVLETÇİLİK
Tarihin her döneminde “ekonomi bireylerin ve toplumların yaşamını ve değer yargılarını
belirleyen temel bir etken olarak” (Alpago, 2018: 315) görülmüş bundan dolayı ekonomiye
dair devletin belirlediği politikalar gündem olmuştur. Ekonominin bu rolü yanında devletin
bekasına ve millî güç unsurlarına sinerjik anlamda yaptığı katkı bağlamında da ayrı bir önemi
vardır. Bundan dolayı devletin bekasını ve muasır medeniyetler seviyesinin
yakalanabilmesini ekonomik anlamda kendi kendine yeterlilikle aynı gören genç
Cumhuriyet’in kurucu kadrosu, daha siyasi rejiminin adını bile koymadan ekonomik anlamda
tahayyül ettikleri girişimleri başlatmıştır.
Bu adım aynı zamanda bir zorunluktu. Zira “Osmanlı İmparatorluğunun son demlerinde,
artisanal yöntemlerle sürdürülen sanayi girişimleri, dış etkiler karşısında dayanamayıp
tamamen sönmüş; ülke mutlak yabancı sanayi ürünlerinin pazarı haline gelmişti” (Palamut,
1987: 75). Devr alınan bu ekonomik miras ile muasır medeniyet ailesinin onurlu bir ferdi
olarak yer almak mümkün değildi. Buna bir de Türk Bağımsızlık Savaşı’nın yüklediği ağır
bir ekonomik tablo eklenmişti. Türk İstiklâl Harbi son bulduğunda Türkiye ekonomisi,
özellikle iş gücü açısından oldukça tükenmiş bir durumdaydı. Savaşlardaki insan kaybı ve
askere almalar nedeniyle tarımdaki iş gücünde %20’den fazla bir düşüş ise ekonomiyi daha
da olumsuz etkilemişti. Bunun yanında ticari tarımla uğraşan en azından yarım milyon Rum,
savaş dolayısıyla ülkeden ayrılmış ve Yunan Ordusu geri çekilirken verdiği zararlarla
ekonomiyi maddi anlamda yıpratmıştı (Keyder, 2014: 117-118). “Yeni kurulan Cumhuriyet
yönetiminin ilk ve en önde gelen sorunu, ekonomiyi işletmek ve toplumun uğradığı tahribatı
onarmaktı” (Mardin, 1991: 224).
Millî Mücadele’nin merkezi Ankara için askeri mücadele muzafferiyetle sonuçlanmıştı. Fakat
şimdi daha büyük bir mücadele başlıyordu. Bunun işareti Mustafa Kemal’in 25-26 Ocak
1923 tarihlerinde Batı Anadolu seyahati sırasında Alaşehir’de halka yaptığı konuşmada şu
sözlerle ifade edilmiştir. “Arkadaşlar! Bundan sonra pek mühim zaferlere kavuşacağız. Fakat
bu zafer süngü zaferleri değil, iktisat ve ilim ve irfan zaferleri olacaktır. Ordumuzun şimdiye
kadar istihsal ettiği muzafferiyetler memleketinizi halâsı hakikîye sevk etmiş sayılamaz. Bu
zaferler ancak müstakbel zaferimiz için kıymetli bir zemin hazırlamıştır. Muzafferiyatı
askeriyemizle mağrur olmayalım. Yeni ilim ve iktisat zaferlerine hazırlanalım” (Atatürk’ün
Söylev ve Demeçleri II, 1997: 76). Mustafa Kemal, bu ifadeleri ile gelecek dönemin
çalışmalarının merkezinde ilim ve ekonominin olacağının sinyalini vermiş oluyordu.
Müteakip günler için öngörülen ekonomi modelinin genel çerçevesi; Cumhuriyet resmen ilan
edilmeden ve Lozan’da kati sonuç alınmadan 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında
gerçekleşen İzmir İktisat Kongresi’nde belirlendi. Ortaya konan program, Ankara’nın
ekonomi politikalarında bir kılavuz haline geldi.
Kongre’nin açış konuşmasını yapan Mustafa Kemal’e göre Erzurum Kongresi, Sivas
Kongresi milleti kurtarmak konusunda Misakı Millî’nin ve Anayasa’nın ilk temel taşlarını
hazırlamak konusunda önemliydi. İzmir İktisat Kongresi ise ülkenin ve milletin gerçek
kurtuluşunu sağlamada bir rehber olacaktır (İnan, 1989: 69).
Kongre’de açıklanan “Misak-ı İktisadi Esasları” ve meslek gruplarının ziraat, ticaret, sanayi
ve işçi olarak kategorize edildiği “Sınıfsal Esaslar” müteakip dönemin ekonomi
politikalarının düsturları idi. Misak-ı İktisadi Esasları’nın bazıları ise şunlardı:
Madde 3 – “Türkiye halkı, tahribat yapmaz; imar eder. Bütün mesai iktisaden memleketi
yükseltmek gayesine matuftur.”
Madde-4: “Türkiye halkı, sarf ettiği eşyayı mümkün mertebe kendi yetiştirir. Çok çalışır,
vakitte, servette ve ithalatta israftan kaçar. Millî istihsali temin için icabında geceli gündüzlü
çalışmak şiardır.”
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Madde-10: Türk, açık alın ile serbestçe çalışmayı sever; işlerde inhisar istemez.
Madde-11: Türkler, hangi sınıf ve meslekte olurlarsa olsunlar, candan çalışırlar. Meslek,
zümre itibariyle el ele vererek birlikler, memleketini ve birbirlerini tanımak, anlaşmak için
seyahatler ve birleşmeler yaparlar.
Madde-12: Türk kadını ve kocası, çocuklarını iktisadi misaka göre yetiştirir (İnan, 1989: 1920)
Ayrıca kongrede; Reji İdaresinin kaldırılması, ziraatta makineleşmenin yaygınlaşması,
kambiyo merkezleri ve bilhassa nakit ve tahvilat borsalarının millileştirilmesi, ihracatın
teşviki, lüks ithalattan kaçınılması, Sanayi Bankası’nın kurulması, Teşvik-i Sanayi
Kanunu’nun revize edilmesi, aşarın kaldırılarak yeni bir düzenleme yapılması gibi pek çok
konu gündeme gelerek belirlenen esaslar kamuoyuna duyuruldu (İnan, 1989:).
Kongre de kararlaştırılan hususlar ancak iyi eğitilmiş ve dinamik bir nüfus ile mümkün
olabilirdi. “Nüfusun toplumsal değişimin en temel bileşenlerinden olması” (Sunar: 30)
devletin bir nüfus politikası belirlemesini zorunlu kıldı. Kurucu kadronun müteakip günler
için kurguladığı iktisadi sistem için düşündüğü nüfus ve bu nüfusun yapısı elini bağlayan
büyük bir engeldi.
1927’de gerçekleşen ilk nüfus sayımına göre popülasyonun %80’den fazlasının şehirlerin
dışında kırsalda yaşadıkları (Kıray, 2006: 331) değerlendirildiğinde ülke tarımsal yönü ağır
basan bir ekonomik manzaraya sahipti. “Türkiye, avcılık ve toplayıcılıktan tarıma geçen ilk
defa dipten doruğa değişmeyi yaşayan toplum olmasına rağmen, köylülükten çıkmakta
oldukça geç kalmış bir toplum” (Kıray, 2006: 317) yapısını uzun yıllar korumuştu. Bu
durum, devletin sanayileşmede ihtiyaç duyduğu yetişmiş işgücü talebi teminini ilk dönemde
zora soktu. Ülkede 1927 tarihli ilk nüfus sayımına göre 13 milyon 648 bin kişi olmakla
beraber nüfusu arttırmak için “Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren nüfusun artırılması
yönünde memurlara çocuk zammı, altı çocuklu ailelere ikramiye ve madalyalar verilmesi gibi
politikalara başvurul” du (Gümüş, 2018: 202).
Bununla birlikte ülkede siyasal rejim değişikliği sonrasındaki süreçte kurucu kadronun
hedefi, reformlarla beraber ekonomik kalkınmayı başarmak ve süratle muasır medeniyet
seviyesine ulaşmaktı (Cem, 2007: 261). Türk milletini medeni toplumlar seviyesine çıkarmak
ve toplumun mutluluğunu, refah seviyesini arttırmak için düşünülen inkılâpların maddi
yönünün dayanağı ekonomiye dayanacağı mutlaktı. Düşünülen ekonomik kalkınma ise
ülkenin ekonomik büyümesi yanında sosyal, siyasal ve kültürel gibi değişik alanlarda da
ilerlemesini öngörüyordu.
Dönem itibariyle kalkınmanın yolunun millî iktisattan geçtiği (Avcığlu, 1976: 367, 368)
genel kabul görmekte idi. Mustafa Kemal’e göre “ekonomik kalkınma; Türkiye’nin, hür
müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin, bel kemiği idi” ve
endüstrileşme en büyük millî davalar arasındaydı (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I, 1997:
414, 416).
Ekonominin öneminin farkında olan kurucu kadro; inkılâpların toplumsal dönüşümü
gerçekleştirmesi için bu hareketin maddi dayanağı yanında toplumsal dönüşüm ile ekonomik
hayat arasındaki bağı dikkate almak durumundaydılar. Zira bir ülkedeki ekonomi politikaları
ve ekonomik hayat, toplumları etkileyerek dönüşüm süreçlerinde önemli rol oynamaktaydı.
Diğer taraftan ekonominin güvenlik boyutuna yaptığı katkı da ayrı bir öneme sahipti. Hatta
modern toplumlarda bir devletin bekası ve toplumun huzuru için en önemli etmen olarak
ekonomi konusundaki devletin performansı ve halkının buna karşı yaptığı değerlendirmeler
gelmekteydi.
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Zaten insanoğlu; toplumsal sözleşmeyi yani anayasayı yaparlarken daha huzurlu, güvenlikli
ve refah içinde bir yaşam arzusu ile bu tarz yazılı metinlerin çatısı altında toplanmaktaydı.
Yani toplumsal birliktelik oluşturma güdüsünde güvenlik yanında en önemli etmen
ekonomiye dairdi.
Bu bilinçle öncelikle ülkenin kurtuluşu, toplumun güvenlik ve tam bağımsızlık özlemleri
karşılandıktan sonra Anadolu’da başlayan dönüşüm hamlesi pek çok alanda olduğu gibi
ekonomide de kendisini gösterdi. Ortaya çıkan dönüşüm, zamanla toplumun tüm kesimlerini
bir şekilde etkiledi ve yeni burjuvazi sınıfı için siyasi alanda da birtakım arayışları getirdi.
Kuruluş ilk yıllarında toplumsal dinamikler açısından belki de en önemli gelişme nüfusun
çoğunluğunu teşkil eden kesimin, yani köylünün mevcut durumuna dokunan düzenleme oldu.
“1926’da öşürün kaldırılması ile dipten değişmeye doğru büyük bir adım atıl” dı (Kıray,
2006: 366).
Tarım sektörünün ekonomideki ağırlığı ve orta sınıf olmaması ise modernleşme çabalarını
geciktirdi. Kurtuluş Savaşı sırasında olduğu gibi reformlar sürecinde de etkili bir millî
burjuvazi yokluğu (Arslan, 2008: 41) modernleşme çabalarının sağlam temellere dayanmasını
olumsuz etkiledi.
Cumhuriyetin devraldığı kötü ekonomi aslında 1912-1922 dönemindeki gelişmelerden
kaynaklanmış olmakla beraber 1913 yılı kişi başı millî gelir düzeyi ancak 1929’da
yakalanabilmiştir. Bunda kent ekonomisi yatırımlarındaki ve tarım ürünlerindeki artışın
önemli bir rolü vardır (Pamuk, 2007: 29). Diğer taraftan topraksız köylünün toprak sahibi
olması için yasal düzenlemelere gidilerek tarımsal üretimin arttırılması hedeflenmiştir.
Ekonomide en çarpıcı veriler ise sanayiye dairdir. Henüz sanayileşme girişimlerinin belli bir
seviyeye gelmediği dönemsel tablo hakkında bilgi veren 1927 Sanayi Sayımı verilerine göre
mevcut “65 bin dolayında işletmenin yüzde 43,59’u tarım (tarım ürünlerini işleme,
değirmencilik, vb.), yüzde 23,88’i dokuma ve yüzde 22,61’i maden sanayi, makine yapımı ve
onarımı grubundan oluşmaktadır. Toplam 256.855 çalışanın yüzde 43,01’i tarım, yüzde
18,70'i dokuma sanayiinde toplanmıştır. İşletmelerin yüzde 35,74’ü tek kişilik, 35,76’sı ise 23 kişiliktir. Beş kişiden daha fazla işçi çalıştıran işletmelerin oranı yüzde 8,94; 100 kişiden
fazla çalıştıranlar ise yüzde 0,23 dolayındadır” (Kepenek ve Yentürk: 2001: 45).
Bu sayısal veriler, bugünün ekonomi penceresinden ya da dünyadaki dönemsel devlet
ekonomileri ile kıyas penceresinden ele alındığında oldukça pesimisttik şekilde
yorumlanabilir. Ancak 1923-1930 yıllarını; yeni bir devletin kendi ayakları üzerinde durma
gayretlerinin, devletin temel kaidelerinin ve kurumlarının tesis edildiği kuruluş yılları
şeklinde tanımlamak yerinde olacaktır. Bu dönemde kurucu kadro liberal dünyadaki sermaye
güçlerini tedirgin etmek istememiş ve ekonomide aşırıya giden müdahaleci politikalarda
bulunmamıştır.
Kuruluş yılları olarak da görülebilecek bu ilk dönem (1923-1933) özellikle ekonomi
politikasının temel kaidelerinin ortaya konduğu, yeniden düzenleme ya da yapılanma
devresidir. Bu dönemle birlikte ekonomik ve toplumsal değişme hız kazanmıştır. Bu değişim
gerçekleştirilirken kamu maliyesinde denk bütçe anlayışına önem verilmiş ve gelir, gider
kalemlerine dikkat edilmiştir (Kepenek ve Yentürk: 2001: 32, 40).
Genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti, toplumsal dönüşümlere yönelik adımlarını atarken 24
Ekim 1929’da gün yüzüne çıkan Dünya Ekonomik Buhranı ABD dışındaki diğer devletler
gibi zamanla Türk Devleti’ni de etkiledi. Dönem itibariyle ekonominin sağlığı bütünüyle dış
ticaretin akışına ve bu akış için gerekli fonların sağlanmasına bağlanmıştı. Ülkenin ihraç
ürünlerinin fiyatları hızla düştü, tarımda gerekli olan ticari krediler de temin edilemedi ve
neticede döviz krizi yaşandı.
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Türk Lirası’nın değerinin düşmesi ise ithalatçıların borç yükünü arttırdı ve ticaret sektöründe
iflaslar görüldü. Diğer taraftan 1920’lerde gelişmekte olan burjuvazinin siyasi iktidara
katılma ümitleri krizle birlikte yok oldu (Keyder, 2014: 122, 123).
Ekonomide bu gelişmeler yaşanırken CHP, 1930’lar boyunca devlet ve toplum için tehlike
olarak terakki ettiği hadiselere karşı “parti devlet bütünleşmesi, umumi müfettişlikler,
halkevleri gibi” değişik hal tarzlarını hayata geçirdi (Karataş, 2021: 91). Ülkedeki isyanların
zorunlu kıldığı merkeziyetçi yaklaşımın önemli tezahürü olan umumi müfettişlikler,
başlangıçta emniyet ve asayiş için düşünülmüş olsa da zamanla bayındırlık ve iktisadî
konular yanında günlük işleri sıkı bir denetim mekanizması ile ilgi odağına aldı (Koçak:
2003). Böylece devlet artık pek çok alanda daha görünür bir hale geldi.
Bununla birlikte devletin ekonomik hayatta görünürlüğün seviyesinin ne olması gerektiği ise
tartışmalı bir konu olmuştur. Tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı gibi pek çok
sıfatı üzerinde barındıran “İbni Haldun, devlete, ekonomik ve sosyal alanda çeşitli görevler
yüklemesine rağmen, devletin bizzat ekonomik faaliyette bulunmasını doğru bulmamıştır.
O’na göre, devletin tarım ve ticaretle uğraşması hem halk hem de devlet için zararlı sonuçlar
doğurur.” İktisadi faaliyetlerde devletin yer alması bu faaliyetlerde haksız rekabet ve otoriter
uygulamalara neden olabilir (Uygun, 2008: 128, 129).
Diğer taraftan İbn Haldun’un “Devletin ekonomik ve sosyal alanda geniş kapsamlı
yükümlülükler üstlenmesi ile toplumsal yaşamın düzensizliklerden kurtulacağı” yaklaşımı ve
“Bu sayede, halk ile devlet arasındaki dayanışmanın güçleneceği” tespiti (Uygun, 2008: 123)
ekonomide devleti öne çıkaran bir anlayışı ortaya koyar.
Yüzyıllar önce yapılan bu manidar tespitler, sonraki dönemlerde Cumhuriyet tarihinin en çok
tartışılacak konularından olan ekonomik modelin ne olması gerektiği hususunda liberal kanat
ve devletçi kesim arasında en önemli argümanlar olarak kabul edilmiştir. Gerçi bu polemiğin
bir benzeri Batı Dünyası’nda da yaşanmış olmakla beraber hangi ekonomik modelin doğru
olduğu ve bireyin, devletin sorunlarına çözüm bulmak noktasında mutlak reçeteler sunduğu
tartışmalıdır. Fakat tarihi süreçler göstermiştir ki devletler dönemsel ihtiyaçlarına göre
ekonomik modellerinde değişiklikler yapabilmektedir.
1929 sonrasındaki süreçte de dünyada devletçi politikalar artmış ve liberal dünyanın iki
önemli ülkesi konumundaki İngiltere ve Amerika gibi demokratik ülkeler dahi beliren bu
iktisadi kriz ile beraber daha merkezi ve devletçi politikalara yönelmişlerdir. Bu döneme
kadar genç Türk Devleti özel teşebbüsü destekleyen, girişimci sınıfının teşekkülüne imkân
veren liberal eğilimler sergilemiştir. Devlet, özel sektörün yeterli olamadığı alanlarda ise
devreye girerek müdahil olmuştur. Ama 1929 İktisadi Buhranı sonrasında ülkenin en üst
aklının değerlendirmesi; realiteyi dikkate alarak makas değişliğine işaret etmiş ve devlet artık
ekonomik alanda daha görünür hale gelmiştir (Sediroğlu, 2021:14).
Ülkede devletçilik öncelikle Büyük Buhran’ın neden olduğu milletlerarası münasebetlerin bir
zorunluğu olarak ortaya çıktı. “Türkiye gibi az gelişmiş ve birikmiş sermayeleri kapitalist
geleneklerden yoksun ülkelerde, daha bünyevi bir mahiyet aldı ve devlet işletmeciliği
teşebbüslerine gidildi” (Aydemir, 2015: 350).
Bununla birlikte 1930’da ülkedeki ekonominin olumsuz gidişatından dolayı yönetime
duyulan rahatsızlık daha önceden var olan karşıt hareketi güçlendirdi. İktidar, toplumsal
tepkileri de kısmen yatıştırmak için liberal bir muhalefete izin verdi.
Liberal düşünceleri ile bilinen Fethi Okyar önderliğindeki Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF)
ile yeniden çok partili hayata geçilmiş ve böylece ekonomik görünümlü bir hareket yeni bir
toplumsal dönüşüme neden olmuştur. “SCF’nin başlıca talepleri serbest teşebbüs, tekellerin
kaldırılması ve ifade özgürlüğüydü” (Keyder, 2014: 154).
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Ekonomik liberalizm ilkesi ile ortaya çıkan ve az bir zamanda halkın teveccühüne şayan olan
bu parti karşı devrimci kişilerin yuvası olması ve eylemleri nedeniyle kısa bir süre sonra, 17
Kasım 1930’da kapatıldı (Sediroğlu, 2021:14-15). Fakat bu çok partili deneme süreci ve
kamuoyunda bıraktığı etkileri ile ülkedeki ekonomi modelinin ne olması gerektiği
tartışmalarını güçlendirerek liberal veya devletçi fikir dünyasının gelişmesine katkı
sağlamıştır.
Ülkede tartışmaların yaşandığı bu dönemde Türk Devleti’nin iktisadi kalkınma hareketine
girişmesi aslında bir yandan Hitler’in Almanya’da iktidara gelmesi süreci ile zamansal
benzerlik taşır. Kurucu kadro ilk Beş Yılık Sanayi Planı’nı gerçekleştirmek için yeni
kaynaklara ihtiyaç duyarken Almanya ise Orta Doğu ve Balkan coğrafyasına yönelik yeni
pazarlar arıyordu. Türk Devleti, dış finansman kaynaklarını temin için Alman yetkililer ile
irtibat kurmuş ve 1934’ten itibaren büyük Alman firmalarının kredilerinden istifade etmiştir.
Karşılıklı ticari ilişkiler iki ülke arasında ticaret hacmini arttırdığı (Gönlübol ve Sar, 1987:
115) gibi aynı zamanda Türkiye’nin Alman izlerinin görüleceği toplumsal bir dönüşüme
girmesine neden olmuştur
Öte yandan dönemin ruhu ile uyumlu 1929’da toplumu israfla mücadele etmeye, tasarrufa
yöneltmeye ve yerli malların kullandırmaya teşvik edecek “Millî İktisat ve Tasarruf
Cemiyeti” kurulmuş, 1930’da ise müteakip döneme yönelik sanayi programına dair esasların
görüşüldüğü “Sanayi Kongresi” düzenlenmiştir. Yine aynı yıl “Türk Parasının Korunması ile
ilgili Kanun” kabul edilmiş ve banknot miktarını, faiz oranlarını belirleme, döviz denetimi
sağlamak üzere “Merkez Bankası” kurulmuştur.
Aslında bu uygulamalar ile “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucuları, giderek artan bir biçimde
devlet gücünü ekonomik kalkınma yolunda harekete geçirmeye yönelmişlerdir” (Mardin,
1991: 199). Bu durum, zamanla planlı ekonomi modelini gündeme sokacak ve uzun bir
hazırlık sürecinden sonra 17 Nisan 1934’de Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı resmen yürürlüğe
girecektir (Tekeli ve İlkin, 1982: 180).
Kuşkusuz 1930’larda Türk siyasetinde ve kamuoyunda en önemli gündem maddelerinden
birisi planlı ekonomiye dairdir. Bu yeni dönemle birlikte planlı ekonomi modeli hazırlıkları
kapsamında ülkenin cari durumu dikkate alınarak sanayileşmeye dönük projeksiyonlar ortaya
konmuş ve ülkenin kalkınması için acil olan sektörlerin tesisi, üretimi için sıkı devlet planları
hayat bulmuştur. Bu dönemde planlamaya geçişte, Rusların uyguladığı ve başarılı sonuçlar
elde ettiği planların etkisi ise yadsınamaz. Bununla birlikte 1933’te Türk Devleti’nin Birinci
Beş Yıllık Planı yürürlüğe koymasında Rusların tavsiyelerinin de önemli etkisi olmuştur.
Ayrıca Ruslar, Türk Devleti’ne sanayileşmeye katkı için 8 milyon altın vermişlerdir (Zürcher,
2000: 283, 286-287).
Dönem itibariyle planlı ve merkezi iktisat politikalarına rağmen Cumhuriyet’in kurucu
kadrosu bir Türk müteşebbis sınıfının gelişmesi için gerekli olanakları da sunmuş ve özel
teşebbüsü tamamen kısıtlayan bir tutum içerisinde olmamıştır. Bununla birlikte ziraat, ticaret,
sanayi ve hizmetler sektörleri arasındaki uyum da gözetilmeye çalışılmıştır.
Bu konuda Mustafa Kemal Atatürk; ekonomi hayatını bir bütün olarak görmekte ve
önceliklendirme yapmadan sektörlerin birbirleriyle uyumlu işlevselliğini dikkate almaktaydı.
O’na göre ekonomik alanlarda icraat ve başarılar kültüre doğrudan tesir etmekteydi.
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Cumhurbaşkanı Atatürk bu konudaki düşüncelerini 1 Kasım 1937’de Beşinci Dönem Üçüncü
Toplanma Yılını açarken şu şekilde belirtmiştir: “ekonomik hayat denince; ziraat, ticaret,
sanayi faaliyetlerini ve bütün nafia işlerini, birbirinden ayrı düşünülmesi doğru olmayan bir
kül sayarım. Bu vesile ile bunu da hatırlatmalıyım ki, bir millete müstakil hüviyet ve kıymet
veren siyasi varlık makinasında, devlet, fikir ve ekonomi hayat mekanizmaları, birbirlerine
bağlı ve birbirine tabidirler; o kadar ki, bu cihazlar birbirine uyarak aynı ahenkte
çalıştırılmazsa, hükûmet makinasının motris kuvveti israf edilmiş olur, ondan beklenen tam
verim elde edilemez. Onun içindir ki, bir milletin kültür seviyesi, üç sahada; devlet, fikir ve
ekonomi sahalarındaki faaliyet ve başarıları neticelerinin hasılasıyla ölçülür” (Atatürk’ün
Söylev ve Demeçleri I, 1997: 412).
1929 sonrası dönemde gündeme gelen devletçilik, Kemalizm’in ekonomik kalkınma
programında önemli bir dayanak noktası olmuştur. “Kemalizm, toplumun yapısal değişimini
devletçi ekonomik kalkınmanın başarısına bağlar” (Hülür ve Akça: 2005: 337). Reformların
başarılması için ekonomik kalkınma bir gerekliliktir. Bu nedenle inkılâpların kökleşmesi ve
toplumsal dönüşümün gerçekleştirilmesi için ekonomi dönem boyunca tam bağımsızlık
ilkesinden ödün verilmeden önemli bir faktör olarak görülmüş ve ülkenin kendi özel
durumuna göre demokratik, halkçı yaklaşımları özümsemiş bir devletçilik anlayışı tatbik
edilmiştir.
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından Fırka’nın dolayısıyla devletin dönemsel olarak
benimsediği politikaların devletçilik yanında demokrasi ve halkçılık ilkeleri ile birlikte ifade
edilmesi ise İzmir Vilâyet Kongresi’nde Cumhuriyet Halk Fırkası’nın çalışmaları
münasebetiyle 27 Ocak 1931 tarihli konuşmasında şu şekilde yer almıştır: “Fırkamızın takip
ettiği program, bir istikametten tamamıyla demokratik, halkçı bir program olmakla beraber
iktisadi noktai nazardan devletçidir. Bu itibarla fırkamıza müstenit olan hükümeti
cumhuriyenin her noktai nazardan vatandaşların hayatıyle, istikbaliyle ve refahıyla alâkadar
olması tabiidir” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II, 1997: 295).
Netice itibariyle 1923-1939 arasındaki dönem genel hatları ile devletin ekonomik
faaliyetlerde görünürlüğünün ve belirleyiciliğin egemen olduğu yıllardır. Gerçi bu dönemi iki
safhaya ayırarak 1923-1929 (1933 şeklinde kabul eden bir yaklaşım da vardır) dönemini
liberal ekonomi politikalarının egemen olduğu birinci dönem, devletçi eğilimlerin ağırlıklı
olduğu sonraki safhayı ise ikinci dönem olarak niteleyen bir yaklaşım da vardır. Fakat her iki
yaklaşımda da devlet, aslında ekonomi politikalarının merkezindedir. Sadece önceki veya
sonraki döneme bakılan cari zamanın koşullarına göre yapılan bu kıyaslama, önceki ve
sonraki periyotların karşılaştırılmasının sonucu beliren mevcut farklılıkları ortaya koyar.
1923’ten 1929 yılına kadar olan dönem (1933 kabul eden bir yaklaşım da vardır), kuşkusuz
kendinden sonraki döneme kıyasla liberal ekonomi dönemi şeklinde tasnif edilebilir. Her ne
kadar 1923-1929 dönemi liberal sıfatını taşısa da dönemsel uygulamalarda devletleştirme
çabaları ve devletin ekonomik alanda görünürlüğü oldukça anlamlı seviyededir. Müteakip
devrede ise özel sektörün cesaret edemediği büyük yatırımlar, devlet tarafından yapılmış ve
ayrıca “devletçilik” yasal zeminde de ifade bulmuştur. Devletçilik prensibinin daha görünür
olduğu bu ikinci devrede planlı ekonomi, tüm politikalarda artık belirleyici konumdadır.

4. EKONOMİ POLİTİKALARININ TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMDE İZLERİ
Yunan filozofu Herakleitos’un bir kişinin aynı nehirde iki defa yıkanamayacağı vurgusu,
aslında nehrin suyunun değişiminden ziyade kainattaki değişimin muhakkak olduğuna
dairdir.
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Bu çıkarım ise bizi toplumların, dolayısıyla devletlerin de sürekli değişen ortam dinamikleri
ile karşılaştıkları ve bundan dolayı değişen faktörlere karşı kendilerini güncelleme yapmak
durumunda oldukları değerlendirmesine götürür. Bundan dolayı tarihsel okumaların o sürece
ait cari dönemsel dinamikler ile yapılması önem taşır.
Bugünün mantalitesi ile yorumlanmasının hatalı değerlendirmelere yol açabilecek
Cumhuriyet döneminin dönüşüm hareketlerinin de kendi özel koşulları dikkate alınarak
durumsallık yaklaşımı ile tahlillerinin yapılması yerinde olacaktır.
Cumhuriyet dönemi dahil Türk modernleşme süreci dikkate alındığında “19. yüzyıldan beri
bütün reformcuların sarıldıkları amaç, Batı normlarına uygun modern bir toplumun
yaratılmasıydı” (Keyder, 2014: 151). Fakat o zamana kadar pek çok kez denemesi yapılan ve
belirlenen dönüşüm hedeflerinin gerçekleşmemesi ile hayal kırıklığı şeklinde neticelenen
girişimler, Türk İstiklâl Harbi sonrasında başka bir merhale ulaşarak “inkılâp” kavramını
Türk modernleşme ve dönüşüm tarihine sokmuştur.
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’e göre inkılâp “Türk milletini son asırlarda geri
bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni icaplara göre
ilerlemesini temin edecek yeni müessesler koymuş olmaktı” (İnan: 825). O’na göre
inkılâpların gayesi ise “Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen asrî ve bütün mâna ve
eşkaliyle medeni bir heyeti içtimaiye haline îsal etmekti” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri
III, 1997: 224).
Önceki denemelerin aksine Mustafa Kemal, Tanzimat Dönemindeki gibi sadece yasalar ve
ülke idaresi ile sınırlı kalmayıp çok daha kapsamlı bir dönüşüm düşünmüştü (Kinross, 1999:
66). Bu dönüşüm ise dönem itibariyle emperyallere atfedilen fakat evrensel görülen değerler
manzumesinden toplumu ilgilendiren tüm alanlarda toplumun bünyesine uygun olanların
adaptasyonu şeklinde gerçekleşecekti.
Oysa “Emperyalizme karşı yapılmış ulusal bağımsızlık savaşlarından sonra, ulusun
geçmişinden kalan geleneklere karşı ve emperyalist gücün arkasındaki uygarlığa doğru olan
bir tutum alınabilmesi hemen hemen hiç görülmez. Tersine, o ulusu uygarlıktan ayırıcı
yanlara yeni bir ulusal kutsallık verme eğilimi doğar” (Berkes, 2012: 525).
Bu söylem aslında çok daha öncesinde benzer şekilde İbni Haldun tarafından da ifade
edilmiştir. “Yenilmiş kavimlerin giyim ve kuşam, mezhep, diyanet ve başkaca hal ve
itiyadlarında kendilerini yenen kavim ve hükümdarları örnek edinmelerine dair” İbn
Haldun’un tespiti de (1997: 374-376) dikkate alındığında “Cumhuriyet devrimlerinin yönelişi
bu modelin tersinedir. Türk ulusal kurtuluş sürecinin başlarında görülen buna benzer bir
tutum çok kısa süreli olmuştur” (Berkes, 2012: 525). Batı’ya karşı muzafferiyetle galip çıkan
Ankara’nın tercihi bu anlamlı zafere rağmen Batı normlarından yana olmuştur. Bu tutum,
aslında Batı’ya duyulan mutlak teslimiyetçi bir anlayış olmayıp modernleşmeye duyulan
özlem yanında gerçekte yüzyıllardır parçası olduğu bu milletler ailesi ile beraber hareket
etme arzusunun bir yansıması idi.
Cumhuriyet’in Batı medeniyetine iktisadi anlamda eklemlendirme motivasyonu 1923 İzmir
İktisat Kongresi’nde belirginleşti ve kurucu kadro ülkenin bireylerinin zenginleşmesi için
kapitalist bir ekonomiye geçişi elzem gördü. Şayet bireyler zenginleşirse oluşacak yeni
burjuvazi yabancı sermaye ile çeşitli ilişkilere girerek sanayileşmeyi ve dolayısıyla toplumsal
dönüşmeyi sağlayacaktı (Boratav, 2005: 61). Bu yaklaşımın da etkisiyle İzmir İktisat
Kongresi sonrasındaki süreçte ekonomik hayatta özel teşebbüsü önceliklendiren liberal bir
ekonomik model esas alınmış ve özel teşebbüsün girmediği sektörlerde devlet faaliyette
bulunarak inisiyatif almıştır.
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Ekonominin tüm toplumsal işleyişin temeli olduğunu bilen Mustafa Kemal (Anıt, 2020: 86),
İzmir İktisat Kongresi sonrasında öncelikle devletin kuruluş ve bekasına yönelik temel
inkılâpları hayata geçirmiş ve sonrasında ise reformların ağırlık merkezini ekonomiye
kaydırmıştır.
Cumhuriyet’in ilanı ile bir dizi reformun kapısı aralanmış hukuk, eğitim, yazı, dil, yaşam ve
kültür alanında değişmeler olmuştur (Berkes, 2012: 521). “İlim ve talimin beşerî ümranda
tabiî bir emir olduğu” düsturu Türk İnkılâbı’nda eğitim reformları şeklinde ve yeni kurumlar
ile tezahür etmiştir (Fındıkoğlu ve Ülken, 1940: 206-207). Yönetim tarafından bu eğitim
kurumlarından mezun olacak yeni neslin süratle üretim hayatında yer alarak ekonomiye katkı
sağlaması umulmuştur.
Cumhuriyet ile başlayan “ekonomik gelişme, imparatorluktan devir alınan bir yapı üzerinde”
ve onun bir uzantısı şeklindedir (Kepenek ve Yentürk, 2001: 9). Bu yeni dönemle beraber
devletin idarecileri için ülkenin “ilk ve en önde gelen sorunu, ekonomiyi işletmek ve toplumun
uğradığı tahribatı onarmaktı.” Fakat eldeki kaynaklar oldukça sınırlı olduğu kadar
Cumhuriyet’e intikal eden alt yapı da bir başka sorundu. Bunun yanında kurucu kadro;
ekonomik hayatta henüz birlikte hareket etme, sistemli iş paylaşımı gibi vasıflara tam
ulaşamamış topluluğun bireyleri arasında toplu yaşam ve beraber üretim kültürünü
geliştirmeye yönelik ülkenin toplumsal yapısına uygun “dayanışmacılık” anlayışını
benimsedi. Bu anlayışa göre Türk halkı; farklı sınıflardan değil, meslek grubu üyeleri
arasından (Mardin, 1991: 224-225) karşılıklı mücadeleden ziyade iş birliği ile beraber hareket
edecek ve üretim odaklı bir politika tatbik edilecekti.
Cumhuriyet’in ilanı ile başlayan süreçte ekonomi anlayışında “kurumlaşma, insana önem
verilmesi ve üretimin ulusallığı ana dayanak noktaları” oldu (Kepenek ve Yentürk: 2001:
36). Buna yönelik siyasal, eğitim, kültür ve toplumsal alandaki gelişmeler kuşkusuz kurucu
kadronun hedeflediği dönüşümde önemli birer işlev gördü (Gencer ve Özel, 2009: 205-258).
“Cumhuriyet döneminde çağdaşlaşma yönündeki en önemli devrimsel değiştirmeler hukuk
alanında görülenler” (Berkes, 2012: 527) olmasına rağmen zahire yani toplumun cari durumu
olan reel günlük hayatına doğrudan dokunan dönüşümler ekonomi alanındaki yeniliklerdi.
Çünkü vatandaş için toplumsal dönüşümde en önemli husus, karnının doyacağı ve cebinin
para göreceği alanlardaki yani ekonomiye dair değişimlerdi. Ekonomiye yönelik değişiklikler
ve düzenlemeler, doğrudan hane halkının daha uygun şartlarda yaşamasına katkı yapan ve
vatandaşa dokunan hususlardı.
Yatırımları finanse etmesi, tasarrufa yönelik katkısı ve sağladığı yeni iş olanakları ile
bankacılık; Türkiye Cumhuriyeti tarihinde toplumsal dönüşümde oldukça etkili oldu. Örneğin
İzmir İktisat Kongresi’nde, ekonomik gelişme için ulusal bankacılığın gerekliliği yönündeki
kararlılık sonrası 1924’de ilk özel sektör bankası Türkiye İş Bankası’nın ve 1925’te ilk
kalkınma bankası Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası’nın kurulması özel sanayi işletmelerine
kredi verilmesine katkı sağlamış, bu ise iktisadi hayata bir canlılık kazandırmıştır. Osmanlı
döneminden intikal eden Ziraat Bankası ise tarımsal konularda desteklemek amacıyla
faaliyetlerini sürdürmüştür.
1933 yılında Sümerbank ve İller Bankası kurulmuş, Sümerbank, sanayinin kalkınmasını
desteklemek, İller Bankası ise yerel yönetimleri güçlendirmek, “şehir imar planlarını
hazırlamak, su, elektrik-havagazı kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinin sağlanmasını orta ve
uzun vadeli kredilerle desteklemek” için faaliyetlerini düzenlemiştir. 1937’de “Denizbank
Türk ve yabancı limanlar arasında düzenli posta seferleri işletmek, çeşitli liman işlerini
yürütmek amacıyla” ve “1938 yılında Halk Bankası küçük esnaf ve zanaatkarlara kredi
sağlamak amacıyla kurulmuştur” (Yetiz, 2016: 111).
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Oysa Osmanlı döneminde “ülkede kapital birikimi sağlayacak bir ekonomik gelişme
yaşanmadığı için, sanayileşme, paralelinde sosyo-ekonomik değişimler de yaşanmamıştı”
(İleri, 2009: 99). Fakat şimdi gelinen noktada kurulan bankalar ile “Millî İktisat” için gerekli
olan kapital ile ilgili sorunların aşılmasında devlet öncülük etmiş ve böylelikle sosyoekonomik dönüşümler ivme kazanmıştır.
Diğer taraftan toplumun en yaygın kısmını teşkil eden köylünün ekonomik durumunu
ilgilendiren düzenleme ise bu kesimden alınan vergiye dair olmuştur. İsmi Arapça “uşr”,
Osmanlıca “öşr”, kelimelerinin çoğulu olan “aşar” dan gelen bu verginin özü, dinen toprak
mahsullerinden onda bir oranında alınmasına dayanmakla birlikte bu oran “üretim bölgelerine
ve kullanılan üretim tekniklerine göre bir değişkenlik arz etmekte” idi. Bütçe gelirlerinde
önemli bir yeri olan bu verginin kaldırılması ile “Türkiye, savaş sonrası başlattığı ekonomik
atılımlarını ve geniş ufuklu sosyal girişimlerini hangi kaynaklarına dayandıraca” ğı (Palamut,
1987: 69-70, 75) ise önemli bir soru işareti idi. Devlet; bu gelir kaybını telafi için ticaret
şirketlerinin, çeşitli meslek erbabının kazançları ve ücretlerini vergilendirmeye yönelik 1926
yılında 755 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu’nu ve ayrıca tüketime yönelik vergilerdeki yeni
düzenlemeleri yürürlüğe koymuştur. Bununla yetinmeyen idare, 1929 Dünya Ekonomik
Buhranı ile bozulan mali tabloyu düzeltmek için ayrıca İktisadi Buhran Vergisi’ni getirmiştir
(Tekeli ve İlkin, 1982: 264, 266).
1923 İzmir İktisat Kongresi’nde alınmış olmasına rağmen, aşarın ancak iki yıl sonra 1925
yılında ülkede beliren isyanları bastırmak, feodal toprak ağalarının baskısını azaltmak ve
toprak ağalarını devletin yanına çekmek amacı ile gecikmeli kaldırılmış olması ise hala
günümüzde tartışılmakla beraber devlet önemli bir gelir kaleminden vazgeçmiştir (Önder,
2019: 491-492).
23 Şubat 1925 yılında kaldırılan bu vergi ile devlet bütçedeki önemli bir gelirini kaybetmiş
olsa da tarımda üretim yapan kesimin mevcut otoriteye ve sisteme olan inancı artmış ve bu
durum Türk İnkılâbı’nın hedeflerinden olan ulusallaşma idealinin kuvvetlenmesine ve
toplumsal dönüşümde halktan destek bulmasına katkı sağlamıştır.
Dönemin toplumsal dönüşümünde önemli bir diğer gelişme ise topraksız köylünün toprak
sahibi olmasının sağlanmasıdır. 1927 ve 1929’da yürürlüğe giren yasalarla toprağı olmayan
köylülere arazi dağıtılarak (Kepenek ve Yentürk, 2001: 42) ülkedeki toplam üretimin artması
arzu edilmiştir. Fakat bu hedeften daha mühimi ise icra edilen dönemsel politikalar ile Türk
İnkılâbı; bireyleri sistemin önemli parçaları olarak görmüş ve hiçbir ferdinin işsiz, âtıl
kalmasını istememiştir. Üreten bireylerin kendisine ve topluma faydalı olacağının farkında
olan yönetim; toplumsal dönüşümü, evinde ve işinde mutlu olan, motivasyonu yüksek bir
kitle ile gerçekleştirmek istemiştir. Bu nedenle toprağı olmayan çiftçilere boş araziler
verilerek üretimin artması ve içsel dünyasında üretime katılmış olmanın verdiği hazzı
yaşayan bir toplum oluşturulması önemli birer hedef ve vaka idi.
Bu döneme ait dağıtılan toprak miktarları tartışmaya açık olmakla beraber Atatürk, “çiftçinin
emeğini değerlendirebileceği ve geçimini sağlayabileceği kadar toprağa sahip kılınmasını
istemekteydi.” Bu maksatla mevcut hükümetler, topraksız köylüye arazi dağıtılmasına
yönelik 1938 yılına kadar önemli miktarlarda toprak tahsis etti. “Bu dağıtılan araziler devlete
ait arazilerden ibaret kalmış, büyük toprak sahiplerinin elindeki arazilere dokunulmamıştır.”
Bununla birlikte 1935 yılından itibaren Türkiye’de toprak mülkiyet dağılımında daha adil bir
düzen tesisi için toprak reformu kanunu hazırlama çalışmalarına girişilmiş olsa da bu konuda
düzenleme ancak on yıl sonra neticelenerek “kapsamlı bir toprak reform kanunu olan Çiftçiyi
Topraklandırma Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Fakat bu düzenleme de adaletsiz mülkiyet
dağılımının önüne geçemeyecektir.
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İbrahim İnci’ye göre yapılan düzenlemeler “toprak mülkiyet yapısındaki çarpıklığın belli
ölçüde giderilmesine katkıda bulunmuş”sa da dönemin mülkiyeti yaygınlaştırma amacı,
hedefine ulaşamamış olmasından ötürü toplum sınıfları arasında bir denge kurma ve
toplumsal barışı sağlama açısından başarısızdır (2010: 345, 358). Bu durumun; toplumsal
dönüşümde halkın inkılâplara olan inancında ve değişim motivasyonunda menfi tesir yapmış
olması ise kuvvetle muhtemeldir.
Diğer taraftan üreticiyi dolayısıyla toplumsal dinamikleri ilgilendiren bir diğer önemli
düzenleme ise tütün ile ilgili olmuştur. Duyunu Umumiye İdaresinin 1885’te tütün gelirlerini
yönetmek için tesis ettiği Tütün Rejisinin faaliyetlerine 26 Şubat 1925’te son verilerek 1 Mart
1925’te Fransızlardan satın alınmıştır. Yapılan bu kamulaştırılma ile tütün tarımında işçilerin
düşük ücretlerle, kötü koşullarda çalıştırılması (Demir, 2019: 440-441) engellenmiş ve
devletin önemli bir gelir kalemindeki yabancıların kontrol ve denetimi son bulmuştur. Bu
gelişme, tütün üreticisinin artık kaçak usullerle malını daha yüksek fiyatlarla satmasına
yönelik motivasyonunu kırarak piyasa üzerindeki devlet yetkilerini arttırmıştır.
28 Mayıs 1927’de ise yürürlüğe konulan revize edilmiş Sanayi Teşvik Kanunu ile yatırımcıya
on hektara kadar arazi bağışı olanağı, kolay arazi temin edilebilme ve gelir, gümrük vergileri
ve harçlarda muaf tutulma imkânı sağlanmıştır (Yücel, 2017: 83). Yerli girişimciye destek
olmak için düşünülen 1927 tarihli 1055 sayılı Sanayi Teşvik Kanunu ile devlet, yabancı
sermayeyi dışlamadan sanayileşmeyi bir an önce ülke sathında hayata geçirmek arzusunu
yasal zemine taşımış oldu.
Bununla birlikte devlet; tarımda rehber vazifesi görerek verimi arttırmaya yönelik sulama,
gübre, tohum desteği konularında ve üreticinin eğitilmesinde öncü olmuştur. İlaveten idare,
üreticilerin tarım satış kooperatifleri içinde örgütlenmesine yönelik 1935’te 2834 sayılı Tarım
Satış Kooperatifleri ve 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri kanunlarını yürürlüğe
koymuştur (Tekeli ve İlkin, 1982: 201). Uygulanan politikalarla tarımda makineleşmeye
ağırlık verilmiştir. Böylece üretim yükünü çeken köylünün üretim kapasitesi artmıştır.
Toplum içinde en büyük kesimi teşkil eden tarımsal üreticinin teknik ekipmanlar ile daha iç
içe olmaya başlaması aslında toplumsal yapının dönemsel koşullarda adeta sanayi devrimi ile
tanışması idi.
“1920’lerle 1930’lardaki hükümet politikaları, ekonomideki tarım sektörünün çok daha
yaygın bir biçimde piyasaya açılmasıyla sonuçlandı: bu politikalar, hükümetin traktör
alımlarını desteklemesi, demiryolu politikası ve aşarın kaldırılmasıydı. Bu politika iki ana
grubun lehineydi: Mevcut taşra tüccarına yeni bir teşebbüs gücü vermekle kalmayıp aynı
zamanda, yeni bir “orta” çiftçi grubunu piyasa çekti” (Mardin, 1991: 227).
Devlet; tüm bu ekonomik adımları atarken toplumsal dönüşümde “millî iktisat” politikasını
kendine en büyük kılavuz olarak belirledi. Bu politikayı hayata geçirmek için ekonomik
hayatta Türk vatandaşlarının ve devletin görünürlüğü artırmak için pek çok sektör “millik”
anlayışını odağına almıştır. Bunun en somut örneklerinden birisi ise 1926 “Kabotaj Kanunu”
ile Türk limanları arasındaki taşımacılık faaliyetinin Türk vatandaşlarına bırakılmasıdır.
Böylelikle önemli bir iktisadi sektör olan deniz ulaşımında Türk milletinin fertleri söz sahibi
olarak daha görünür hale gelmiştir.
Diğer taraftan Türk Bağımsızlık Savaşı sonrası demiryolları konusu da “millîlik” açısından
mevcut kadro için öncelikli bir gündem olarak belirdi. Oldukça kıt kaynaklara rağmen
Mustafa Kemal bir taraftan da ekonomiyi ulusallaştırma gayretlerini sürdürdü. “Atatürk ve
onu destekleyenlere göre, demiryolları ile çağdaşlaşma eş anlamlıydı” (Mango, 2000: 416).
Uygulamaya konan “şimendifer siyaseti” ilk modern ve dinamik devlet işletmeciliği şeklinde
sonuç verdi. Aslında bu gelişme, modern anlamda devlet işletmeciliği üzerinde ilk denemeler
niteliğinde idi (Boratav, 2005: 47, 60).
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Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte her ne kadar liberal iktisat politikaları ile yola çıkılsa da
devlet, artık uyguladığı politikalar ile ekonomide daha görünürdür ve bunun son işareti ise 16
Mayıs 1929 tarihinde kabul edilen 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları
Kanunu olmuştur. Devlet çıkarılan bu Kanun ile spekülatif hareketlerin önüne geçmiş ve
yabancı paraların piyasada alım satımlarına sınırlama getirmiştir. Böylece piyasa devlet
tarafından kısmen kontrol altına alınmıştır.
24 Ekim 1929 Dünya İktisadi Buhranı sonrasında ise devletin ekonomide daha da etkin hale
gelmesine neden olacak ilave yasal düzenlemelere hız verilmiştir. Bu önlemlerden millî
paranın korunmasına yönelik husus Türk parasının değerindeki azalmaya bir çare olarak
düşünülmüş ve 20 Şubat 1930 tarih ve 1567 sayılı kanun çıkarılarak 25 Şubat’ta yürürlüğe
girmiştir (Resmî Gazete, 25 Şubat 1930: 8734). Buna ilaveten Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası ülkenin ekonomik kalkınmasını desteklemek için 11 Haziran 1930 tarihinde 1715
sayılı yasa ile kurulmuş ve böylece Banka, para basma yetkisinde tek otorite haline gelmiştir
(Resmî Gazete, 30 Haziran 1930: 9168).
Aslında tüm bu düzenlemeler yaşanılan sıkıntılı ekonomik durumun bir sonucu idi. Zira
“Ekonomik bunalım 1930 yılında Türkiye’yi sarmaya başlayınca, Mustafa Kemal genç
cumhuriyetin kriz yaşadığını, temel ithal ürünlerini finanse edemeyeceğini, Türk lirasından
insanların kaçtığını, vergilerini ödeyemeyen köylülerin çok az olan mallarına gayretkeş vergi
toplama memurlarının el koyduğunu fark etti. Çevreyi saran dalkavukluk gerçek boyutlarını
saklıyordu, ama halkın sefaleti ve öfkesi artık görmezlikten gelinemezdi” (Mango, 200: 453).
Bu manzara, liberal hedeflerle çıkılan ekonomi modelinde keskin bir revizyonu zorunlu
kılmıştır.
Bununla birlikte liberal ekonomiden umduğunu bulamayan Türk Devleti, sanayileşmeye çok
daha önce başlamış Batı ile arasındaki mevcut farkı süratle kapatabilmek için makas
değişikliğine giderek planlı ekonomi dönemini başlatmıştır. Bu yeni dönemle beraber devlet
müdahalesinde pek çok kurum ve kuruluşun temelleri atılmıştır. Devlet öncülüğündeki
ekonomik reformlar ile toplumsal dönüşüm hızlanmış ve ekonomik hayatta daha fazla bir
araya gelen bireyler arasında artan karşılıklı etkileşim vasıtasıyla uluslaşma süreci de ivme
kazanmıştır.
1930’lu yıllar ile beraber “daha çok ulusal ve uluslararası sosyo-ekonomik şartların zorlaması
ile ortaya çıkan” devletçilik uygulamalarında sanayi sektörüne öncelik verilerek büyük
ölçekli sanayi tesisleri faaliyete geçirilmiş ve pek çok kamu yatırımı yapılarak kalkınma
hamlesi başlatılmıştır. 1929 Buhranı sonrasında tarım ürünleri fiyatlarının düşmesi; geliri
azalan köylüyü arayışa itmiş, bu arayış işletmelerin kurulduğu bölgelerde yükselen iş imkânı
olasılıklarına yöneltmiş, neticede 1930’ların sonlarına gelindiğinde “işletmelerin kurulduğu
bölge sistematik göç almış” ve “bu istihdam döngüsü, hiç olmadığı kadar orta
tabakalaşmaya katkı sağlamıştır. İşletmelerde istihdam edilen bu maharetli insanlar, kısa
sürede sanayinin işleyişine uyum sağlayarak nitelikli çalışanlar haline gelmişlerdir.” Orta
tabakada (orta alt) değerlendirilebilen bu kesim yanında bir de orta tabaka içinde orta ve üst
tabaka şeklinde nitelenecek diğer katmanlar artık daha görünürdür. “Sanayi tesislerinde
mühendisler, teknik görevliler vb. (orta) ile müdürler ve yardımcıları, departman sorumluları
vb. (orta üst) orta tabaka mensubudurlar” (Anıt, 2020: 3, 89, 90). Böylece ülkenin ekonomik
hayatında katkısı oldukça önemli olacak bir orta tabaka belirerek üretime artı değer
sağlamıştır.
Toplumun yapısında sanayileşmeye bağlı bu sınıfsal değişikliler yaşanırken ülke de bir
yandan zahirde adeta kabuk değiştirmekteydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 13 Ekim
1923’te kabul ettiği yasa ile Ankara’yı başkent olarak belirlemiş (Gönlübol ve Sar, 1987: 61)
ve şehirde kısa zamanda yeni imar girişimi başlamıştır.
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Üç bin senelik mazinin üzerine adete yepyeni bir şehir inşa edilmiştir. Bataklıklar
kurutulmuş, ağaçlar dikilmiş, otomobiller için yollar yapılmış, otobüs hatları faaliyete
geçirilmiş, telefon santralleri işletilmeye başlamış ve bakanlık binaları inşa edilmiştir
(Cebesoy, 2002: 201). Başkent Ankara’da açılmaya başlayan modern binalar aslında icra
edilen ekonomik modelin sonuçları idi. Bunun yanında 1923-1938 döneminde harap olan pek
çok kentin de yeniden inşasına girişilmiş, temiz su, alt yapı tesislerinin yenilenmesine yönelik
kapsamlı çalışmalar yapılmıştır.
Kuşkusuz bayındırlık; şehirlerin, dolayısıyla ülkenin ekonomisinin dinamizmi için oldukça
önemliydi. Buna karşılık şehirlerin nüfusun azalması, o şehirlerin aynı zaman da bolluk ve
refahının da azalmasına neden olmaktaydı (İbn Haldun, 1996: 376-377). Bu nedenle yeterli
genç nüfusa sahip şehirlerin süratle bayındır hale gelmesi sağlanarak ekonomik canlılık tesis
edilmeliydi.
Fakat şehirlerin yeniden inşası ve bayındır hale getirilmesi tek başına yeterli değildi. Bu
şehirlerin birbirleri ile bağlantılarının da kurulması gerekiyordu. Bu nedenle yerleşim
alanlarını birbirine bağlayacak ulaşım ağlarına yönelik yatırımlara ağırlık verildi.
“Karayolları, demiryolları, denizyolları ve posta hizmetleri gibi ulaştırma alanlarında,
limanların inşaında” (Evsile, 2018: 81 hummalı bir çalışma yürütüldü. Cumhuriyet’in 19231938 döneminde ulaştırma alanında yapılan yatırımlar; ekonomik hayata canlılık getirdiği
gibi yolların gelişmesi ile şehirlerin arasındaki etkileşim, mal ve sermayenin dolaşımı artmış,
bir yöredeki yaşamsal değişimler diğer yerleşim alanlarına kolayca sirayet etmiştir.
Bunlarla yetinilmeyerek “bataklık kurutma ve sulama gibi su işleri alanında, kalkınma
programlarının düzenlenmesinde ve mesken problemlerinin çözülmesi ile büyük devlet
binalarının yapılmasında büyük bir faaliyet içerisine girilmiştir” (Evsile, 2018: 81).
Aslında tüm bu yapılanlar; halkın günlük yaşantısına doğrudan dokunan girişimlerdi ve pek
çok insan bu faaliyetlerde ayrıca çalışarak hane halkına gelir de sağlamış oldu.
Ülkede yaşanan bu gelişmelerin dönem itibariyle toplumsal dönüşümdeki en somut yansıması
ise gazetelerde verilen reklamlarda kendisini göstermiştir. Cumhuriyetle birlikte gelen
modernleşme ve iktisadi yaşamdaki farklılaşma basılı reklamlara da yansımıştır. Artık reklam
verilen işletmelerde Türk ismi daha fazla kullanılıyordu. Tasarruf, birikim ve banka gibi
kavramlar kamuoyunun daha fazla gündemindeydi. Artık Türk İnkılâbı’nın modernleşme
söylemi ve yansımaları da reklamcılık alanında da daha fazla yer buluyordu. “Yerli
ekonominin ve yeni yaşam biçimlerinin yerleştirilmesi aşamalarında reklam, tüketim yanında
üretimi de teşvik ediyordu” (Öztürk, 2018: 53). Böylelikle ekonominin çarklarından üretim ve
tüketim arasındaki bağ da kurulmuş oluyordu.
Yine ülkenin dönemsel olarak toplumsal dönüşümünde göze çarpan bir diğer husus ise
değişen ekonomik yapıdan kaynaklı yeni mesleklerin ortaya çıkması idi. “Modern
toplumlarda ekonomik sistemin en ayırt edici özelliklerinden birisi son derece karmaşık bir iş
bölümünün bulunuyor olmasıdır.” Bu toplumlarda çalışma hayatı, insanların uzmanlaştığı
çok fazla sayıda mesleklerden oluşur. “Geleneksel toplumların en büyüklerinde bile, tüccar,
asker ve din adamı biçimindeki uzmanlaşmış rollerin yanında, yirmi ya da otuz taneden fazla
olmayan ana zenaat ticareti bulunmaktadır” (Giddens, 2012: 793-794).
Modernleşmeyi bir türlü gerçekleştirememiş miras alınan coğrafyada kurulan genç
Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde de oldukça sınırlı sayıda meslekler vardı ve bu meslekler
oldukça iptidai usullerle üretim yapıyorlardı. Buna karşın 1923-1938 döneminin ikinci
yarısında artan ekonomik faaliyetler ve özellikle sanayi sektörünün gelişmesi ile pek çok
farklı meslek grubu ortaya çıkmıştır.
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Yeni ekonomik düzende çalışma hayatında artık değişik alanlarda uzmanlaşma, iş bölümü
esasına göre faaliyet gösteren bir sistem vardır ve bu sistemde hedeflenen işin aynı zamanda
nihayet bulması (çıktının elde edilmesi) için çalışanlar arasında artan bir karşılıklı bağımlılık
da vardır. Bu yeni düzen ve anlayış ise toplumsal dayanışma ruhunun üretim hayatında
güçlenmesine neden olmuştur.
Gerçi Fransız sosyolog Emile Durkheim’ın rollerdeki uzmanlaşmanın, topluluklar içindeki
toplumsal dayanışmayı artıracağı tezi aslında Anadolu’da var olan Türk-İslâm medeniyetinin
yardımlaşmayı esas alan geleneksel imece anlayışının sanayileşmiş toplumdaki bir tezahürü
idi. Cumhuriyet dönemi sanayileşmesi ile artan uzmanlaşma ve meslekler arasındaki
karşılıklı bağımlılık, beraber iş yapma sadece farklı bir hüviyet kazanarak ama yine özünde
bireyler arasında bir bağ kurularak ulus devlet bilincinin yerleşmesinde önemli rol
oynamıştır. Fakat üretimde yer alan işçilerin örgütlü bir yapı oluşturmaları dönemin
koşullarından dolayı mümkün olmamıştır.
Gerek Liberal Ekonomi Dönemi’nde (1923-1929) gerekse Devletçi Ekonomi Dönemi’nde
(1930-1938) işçi örgütlenmelerinin ve işçi hareketlerinin oldukça sınırlı olduğunu söylemek
mümkündür (İleri, 2009: 201). Bu yeni düzende çalışanların haklarını korumaya yönelik
mesleki örgütlenmeler oldukça sınırlı kalmıştır. Bunda özellikle beka anlayışını
önceliklendiren devlet politikalarının önemli bir yeri vardır. 1925 yılında çıkarılan Takrir-i
Sükûn Kanunu ile hükümete her türlü cemiyeti kapatmak yetkisi verilmiş, dolayısıyla isçi
sınıfı yanında diğer meslek grupları için de örgütlenme noktasında kısıtlamalar getirilmiştir.
Bu kısıtlamalara rağmen devletçi uygulamalar ile ülke birçok sanayi teşebbüsü kazanmıştır.
“Kayseri, Ereğli, Nazilli, Malatya ve Bursa’da tekstil, İzmit’ te kâğıt ve selüloz, Gemlik’te
suni ipek, Paşabahçe’de cam ve şişe, Kütahya’da çini, Keçiborlu’da sülfür, Sivas’ta çimento
fabrikaları” inşa edilmiştir. Zonguldak’ta ağır sanayide antrasit, Karabük’te demir ve çelik
üretim üniteleri (Lewis, 1993: 286) ülkenin ekonomik çehresini değiştirmiştir.
Oysa 1923’te Cumhuriyet ilan edildiğinde, Türk Devleti kibrit gibi basit bir şeyi bile
üretemez haldeydi.1930’ların ortaları ile beraber ülkede var olan fabrikalar; tekstil ürünleri,
şeker, çimento ve kâğıt üretebiliyordu. Türkiye, artık kendi kendini doyurabildiği gibi bazı
ürünlerini Avrupa’ya ihraç edebiliyordu. Devlet bir taraftan da yabancı sermaye için uygun
ortam tesis etmeye çalışıyordu. Bunun neticesinde bir İngiliz firması demir-çelik sanayini
inşa ediyordu. 03 Nisan 1937’de temeli Başbakan İsmet İnönü tarafından atılan Türk sanayi
hamlesinin öncü ilk ağır sanayi fabrikası olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikası (Koç, 2011:
27, 45), Türk Devleti’nin sanayileşme arzusunun bir tezahürü idi. Atatürk yaptığı tüm
reformlar ile ülkeyi modern bir endüstriyel ekonomi haline dönüştürdü (Ahmad, 2003: 9293).
Belirtilen bu sanayi tesisleri ile artık Türk Devleti tarım toplumundan sanayi toplumuna
dönüşte ilk kıvılcımı çakmış oluyordu. Oysa dünyada yaklaşık iki yüzyıl önce “sanayileşme”
başladığında tarihin genelinde hâkim olan toplum türlerini ortadan kaldırmış ve toplum türleri
de “modern”, “gelişmiş” olarak da ifade edilen “sanayi toplumlarına” inkılap etmişti
(Giddens, 2012: 73). Fakat Anadolu coğrafyası bu süreçte bundan yeterince nasibini
alamamıştı. Şimdi bu yolda önemli bir adım atılmış ve Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı
uygulamaya konmuştur.
Sovyet uygulamalarından esinlenerek yapılan bu planın hazırlığı çok öncesine dayanmakla
beraber ancak 1934’te uygulamaya kondu. “Plan, dokuma sanayisi ile bakır, seramik,
kimyevi ürünler ve kâğıt gibi bazı ara mallara öncelik tanıyor, toplam 15 fabrika yapılmasını
öngörüyordu” (Keyder, 2014: 135). Plan’da hedeflenen projeler hesaplandığı şekilde
zamanında tamamlanmıştır.

564

ISPEC
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
March 19-20, 2022 / Burdur, Turkey
WEB: https://www.ispecongress.org/sosyal-bilimler
E-MAIL: ispeckongresi@gmail.com

Fakat 1923-1938 toplumsal dönüşüm sürecinde her şeyin yolunda gittiğini söylemek de
mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu kadrosu, “1920’li yıllardan başlayarak
muhafazakâr ve geri kalmış toplum yapısını, geri kalmış siyasi yönetim sistemini ve
ekonomisini, batılı modern ülkeleri örnek alarak, dönüştürmeyi amaçlamışlardır.” Fakat bu
toplumsal dönüşümde “belirsizlikler ve zıtlıkların yaşanması da kaçınılmaz olmuştur.
Gelinen noktada muhafazakâr kesim ile batılı tarzdaki yaşam tarzını benimsemiş kesim
kısmen iç içe ve kısmen de yan yana yaşamasını benimsemiş” tir. Kurulan yeni sistemde eski
ve yeni öğeler birlikte yer almış “tepeden inme olduğu kadar durarak ilerlediği ve sonuçta
başarılı olduğu” söylenebilecek süreçte “sosyo-ekonomik boyutta önemli yenilikler yaşanmış
ve yerli/milli burjuvazinin gelişip güçlenmesi mümkün olabilmiştir” (Arslan, 2008: 34-35).
Aslında bu ifadeler dönemsel süreci özetlemek ve günümüzde de izleri görülen toplumsal
dokuya ait sosyolojik okumaları anlamlandırmak açısından oldukça değerlidir. Sonuçta
ülkedeki 1923-1938 toplumsal dönüşüm sürecinin çok şiddetli bir bünyesel reddetme
yaşamadan “Anadolu ahengi” ile doku uyumunun gerçekleştiğini söylemek mümkündür.
Mustafa Kemal Atatürk Türk İnkılâbı neticesinde gelinen noktayı ve ulaşılan toplumsal
dönüşümü 9 Mayıs 1935’te CHP Dördüncü Büyük Kurultayı’nı açarken şu sözlerle
özetlemiştir. “Uçurum kenarında yıkık bir ülke... türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar...
yıllarca süren savaş... ondan sonra, içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni
sosyete, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız, devrimler... işte Türk genel devriminin
bir kısa diyemi (ifadesi)” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I, 1997, 365).
Netice itibariyle “Atatürk düşüncesinin ışığında gerçekleştirilen Türk İnkılâbı, Türk
tarihindeki en önemli sosyal değişim süreçlerinden birisini oluştur” muştur (Eraslan, 2013:
162). Bu değişimde siyasi, kültürel ve düşünce tarzı yanında özellikle ekonomi alanındaki
yenilikler toplumun tüm kesiminde kendisini bir şekilde hissettirmiştir. Ekonomik alanda
meydana gelen değişimler toplumsal değişimi adeta tetiklemiş ve yeni bir yapıya geçişte
lokomotif görevi görmüştür. Güncellenen ekonomik ortam ve ilişkiler nedeniyle toplumun
ekser çoğunluğun; düşünce, yaşam biçimi ve siyasal örgütlenme biçimi gibi pek çok başlıkta
dönemsel olarak bu değişimden nasibini aldığını söylemek mümkündür.

5. SONUÇ
İstiklâl Harbi sonrasında Türklerin son kalesi olan Anadolu coğrafyasında sarsılan sosyal,
siyasal, iktisadi ve kültürel yapıyı köklü değişimlerle-inkılâplarla yeni bir merhaleye taşımak
isteyen Ankara için en önemli husus; tam bağımsızlık ilkesi ile tüm alanlarda olduğu gibi
ekonomide de reformları süratle hayata geçirerek toplumsal dönüşümü sağlamak ve böylece
çağdaş bir ulus oluşturmaktı.
Askeri zaferler sonrasında toplumsal dönüşüm amaçlı çıkılan bu zorlu mücadelede; liberal
ekonomi politikaların uygulandığı ve girişimci bir zümrenin oluşturulmaya gayret edildiği
1923-1929 dönemi, arzu edilen dönüşümlerin gerçekleştirilmesinde isteneni verememiştir.
Tam bağımsız bir devlet olabilmek ve Batı medeniyetini yakalamak için güçlü bir
ekonominin dolayısıyla sanayileşmenin şart olduğunu düşünen kurucu kadro; dönemin iç ve
dış dinamiklerinin de etkisiyle cari politikalarında revizyona giderek önceliğini iktisadi
konulara vermiş ve ekonomik hayatta daha müdahaleci bir tutum benimsemiştir. Bu tutum
sayesinde alınan kararlar ve icraatlar ile de kurucu kadronun hedeflediği toplumsal dönüşüm
süreci hızlanmıştır.
1923-1938 Döneminde gerçekleştirilen ekonomik reformlar dikkate alındığında, bu girişimler
getirdiği yeni üretim ve anlayış modeli ile bireyler arasında karşılıklı etkileşim sürecini
arttırmış, bu ise millî şuur ve uluslaşmaya katkı sağlamıştır.
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Ayrıca yürürlüğe giren ekonomik hamleler ile ülkede kurumsallaşma artmış ve kökleşen
kurumlarla rejimin temelleri sağlamlaştırılmıştır.
Cumhuriyet ile birlikte tüm alanlarda görülen değişim; iktisadi hayatta da kendisini
göstermiştir. Eski üretim modelleri sorgulanarak modern üretim modelleri için arayışlar
başlamıştır. Uygulanan revize edilmiş ekonomi politikaları neticesinde yeni üretim alanları
gündelik hayata girerek farklı meslekler ortaya çıkmıştır. Eğitim seviyesi yükselen toplum
bireyleri ise istihdam edildikleri sektörde daha verimli hale gelmişlerdir. Yeni iş kollarının
doğuşu, yaşayış, kılık ve kıyafette görülen başkalaşma ile adeta toplumun genlerine
dokunulmuştur.
Diğer taraftan kurucu kadro, reformların başarılması için ekonomik kalkınmayı tam
bağımsızlıkla beraber önemli bir koşul olarak değerlendirmiştir. Bu nedenle inkılâpların
kökleşmesi ve toplumsal dönüşümün gerçekleştirilmesi maksadı ile “tam bağımsız bir
ekonomi” anlayışı dönemsel politikalarda önemli bir ön şart olarak görülmüştür.
Toplumun refahı; sağlık, eğitim ve konut gibi pek çok gereksinimleri imkanlar nispetinde
karşılanarak artmıştır. Artan maddi olanaklar ile sağlık sektörüne daha kolay ulaşan
vatandaşların yaşam süreleri çoğalmış ve ölümlerin azalmasına bağlı nüfusta yükselme
görülmüştür. Bu döngü birbirini tetikleyerek ekonomide katalizör görevi görmüştür.
Neticede Türkiye Cumhuriyeti 1923-1938 dönemsel gelişmelerini; ekonomi politikaları ve
toplumsal dönüşüm perspektifinden yorumlamanın, sonraki dönemlerin olaylarını tahlil
etmede ve bugünü anlamlandırmada yol gösterici olması bakımından önemli olduğu
değerlendirilmektedir.
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Abstract
E-government offers numerous advantages in terms of streamlining government procedures
and delivering e-services to all parties, including the government, citizens, and businesses.
The significance of e-government projects was increased worldwide during the COVID-19
pandemic. Developing and less developed countries realize the value of providing e-services.
However, e-government initiatives face many obstacles that hinder the progress and
development of these projects. In developing countries, such as Yemen, various political
barriers have affected the development of their e-government projects. This study is part of a
master's thesis that aims to investigate the challenges encountered during the development of
the e-government project in Yemen. In this study, only political challenges were presented
since they play a critical role in the slow movement and even failure of the project in Yemen.
A qualitative research method was used for this study to achieve the aim of this research. The
snowball technique was employed to reach the sample size of this study. Twelve participants
were interviewed to collect the required data. The interviewees are government employees
from four different ministries who have worked on the Yemeni e-government project. The
semi-structured interviews were conducted face-to-face and online. The interviews were
conducted between April 2021 and September 2021. Thematic analysis was used to analyze
the data using QDA miner software. The findings of this study showed that political
challenges have an impact on the progress and development of the e-government project in
Yemen. These political obstacles could be categorized into conflict, political instability,
government support and political will, lack of government priority, and vision.
Keywords: E-government, E-services, Political Challenges, Conflict, Instability, Yemen.
1. INTRODUCTION
E-government is quickly becoming one of the most substantial and rapidly growing
information and communication Technology (ICT) applications (Ismail, 2008). Using egovernment entails improving the quality of government services provided to citizens,
personnel, businesses, and other organizations (Carter and Bélanger, 2005; Jaeger and
Thompson, 2003). Additionally, governments across the globe can be more efficient, offer
better services, react to people's demands for transparency and accountability, be more
inclusive, and therefore regain citizens' confidence in their governments (United Nations,
2021). In addition, the importance of e-government projects was increased significantly after
the spread of the COVID-19 pandemic in late 2019. Shaw et al. (2020) noted that in
December 2019, COVID-19 was discovered in Wuhan, China, and was identified as a new
virus by Chinese officials in January 2020.
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Later, at the end of January 2020, the World Health Organization listed it as a Public Health
Emergency of International Concern (PHEIC). As a result, many procedures have been
undertaken to limit the spread of the novel corona virus. The curfew and quarantine imposed
by most governments around the world have pushed plenty of countries to start providing
more e-services. Additionally, more developing and least developed nations are thinking
seriously about relaunching their e-government programs to combat the threat of the COVID19 pandemic.
However, e-government initiatives in developing countries face numerous difficulties that
affect the development and implementation of these projects. Yemen, as an example of a
developing country, encountered various challenges that caused the delay, and at times, the
suspension of the e-government project development. As believed by Heeks (2003), in
developing countries, around 35% of e-government projects have failed, 50% have failed
partially (primary objectives have not been accomplished and/or unintended effects have
occurred), and just 15% of e-government initiatives succeed.
This research is an attempt to discover the political factors that influence the development of
the e-government project in Yemen. This paper has been organized in the following way: The
first section includes an introduction. Section two outlines the literature review. In section
three, an overview of the e-government initiative in Yemen is presented, followed by a
discussion of the research method in section four. Section five displays the study results.
Section six is concerned with the study discussion. Finally, the conclusion is shown in section
seven.

2. LITERATURE REVIEW
2.1 E-Government Overview
E-government is the use of ICTs to better provide government services to people and
companies and to achieve public goals (Fang, 2002; United Nations, 2021). E-government is
commonly defined as the use of ICTs to transform the efficacy, transparency, and
accountability of knowledge and transactional exchanges within government institutions,
between state and local government institutions, between people and companies, and to
motivate citizens to use public information and services (Ziemba et al., 2013). Therefore, the
practice of using ICT to offer services to employees (G2E), citizens (G2C), businesses
(G2B), and other government agencies (G2G) is known as e-government (Thakur and Singh,
2012).
2.2 Political Challenges
According to Ndou (2004), political concerns limit the benefits of e-government. In the
literature, political challenges that face the development of e-government projects were not
thoroughly displayed. Most studies have primarily focused on the implementation of egovernment. This study presented the political challenges that have been encountered in the
development of the Yemeni e-government project. In prior studies, the political barriers could
be summarized as follows:
2.2.1 Political Instability
Yemen completed its national ICT project in 2007-2008. It was formally authorized in 2011,
but its implementation was hindered by political instability and unrest (ESCWA, 2016). Egovernment implementation is costly and complicated, requiring a strong technology
infrastructure, a stable political climate, a regulatory framework, and highly skilled personnel
(Stoltzfus, 2005).
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2.2.2 Government Support and Political Will
IT changes can be adopted if policymakers have the motivation and power to push changes
on the current system (Seifert, 2003). To clarify, the lack of support from top political leaders
was the initial cause of the e-government initiative's failure (Al-wali, 2015). Accordingly, for
e-government to succeed, politicians, ministers, and managers must all demonstrate political
will. Moreover, visionary leaders are required to support this development, as well as
managers who encourage it and handle any barriers along the way (Ibrahim, 2014).
2.2.3 Lack of Government Priority
According to Al-Wazir and Zheng (2012), who evaluated the e-government in Yemen, there
are various obstacles confronting e-government, one of which is a lack of government
priority to manage and implement the project.
2.2.4 Vision
Countries must first identify their overall e-governance vision. This vision must be focused
on the country as a whole, rather than on short-term goals for particular projects or regions
(UNESCO, 2005). Building a clear vision for e-government is crucial. Because the
government's objectives are to serve the community, the planning process should begin with
all interested persons, businesses, and civil society to build a clear vision and broad range of
e-government (Ibrahim, 2014). The lack of a unified vision for e-government and the
disparity between the project's objective and reality were some of the issues experienced with
the Yemeni first e-government initiative in 2003 (Al-Eryani, 2009). Moreover, e-government
programs that are too technical, excessively ambitious, or mismatched with the local context
and requirements are bound to fail (Al-wali, 2015). Additionally, frequently changing senior
personnel and/or a continuously changing policy and political climate may result in a lack of
strategic vision, lack of direction, and inability to link the ends (Al-wali, 2015).
3. OVERVIEW OF E-GOVERNMENT INITIATIVES IN YEMEN
Yemen's first e-government initiative was launched in 2003 (Al-Eryani, 2009; Atef and Al
Mutawkkil, 2019; Nations, 2007). It was known as the National IT Project. This initiative
aims to provide people with services, enhance financial transactions, and increase the
availability of telecommunications services. The National Project for IT has merely created a
web gateway with links to several government offices, however, these links are broken (AlWazir and Zheng, 2012; Amer, 2011). Also, the majority of existing information systems are
outdated and lack technological compatibility (NIC, 2005; Yahia, 2007). The second effort
was launched in 2008, beginning with a straightforward and well-planned approach (AlEryani, 2009).
The Yemeni national ICT project was completed in 2007-2008. Although it was officially
accepted in 2011, political unrest and instability have hindered its implementation (ESCWA,
2016). In 2014-2015, the Yemeni government set a goal of reviving the e-government
project. However, various challenges remain in the way (Al-Aghbari et al., 2015). The egovernment project of Yemen is still in stage one (catalogue); thus, it needs to go to the next
step, transaction. The Yemeni e-government initiative requires a lot of effort to achieve the
success that will benefit all of its residents (Atef and Al Mutawkkil, 2019).
The following figure shows the E-Government Development Index (EGDI) of Yemen (20032020) (United Nations, 2020).
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Figure 1. Yemen E-Government Development Index (EGDI)
Source: e-Government Knowledgebase (United Nations, 2020)
As presented in Figure 1, in 2020, Yemen's EGDI was ranked 173rd out of 193 countries.
Figure 1, also illustrates that EGDI in Yemen has increased nearly every year since 2003.
This indicates that the Yemeni e-government project is not making any progress forward.
Therefore, in terms of e-government development, Yemen is one of the lowest countries that
have lower EGDI ranks.

4. RESEARCH METHOD
A qualitative research approach was used since this study was an exploratory design. This
methodology is appropriate for investigating political obstacles to the development of egovernment initiatives in Yemen. The snowball method was employed to reach the potential
interviewees who were willing to participate in this study. To gather the required information,
twelve participants were interviewed. The respondents are Yemeni government personnel
from four different ministries who worked on the e-government initiative. Face-to-face and
online semi-structured interviews were undertaken. The data were analyzed using the
thematic analysis technique.
5. RESULTS
According to the results of semi-structured interviews, there are five primary categories of
political difficulties. These challenges are conflict, political instability, government support
and political will, lack of government priority, and vision.
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Figure 2. Distribution of Political Challenges
Figure 2 shows the distribution of political challenges to the development of the egovernment project in Yemen based on the number of participants who addressed them
throughout the interviews.

Figure 3. Frequency of Political Challenges
The frequency of political barriers in the interviews that encountered the e-government
project was illustrated in Figure 3.
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Ten of the twelve participants, as Figure 2 shows, highlighted the influence of Yemen's
conflict and its consequences on the development of the e-government initiative. Based on
Figure 3, the conflict in Yemen was mentioned 34 times, which demonstrates the impact of
the ongoing conflict on the development of the Yemeni e-government project. Employee 1
argued that the current conflict has an impact on the e-government program. The egovernment project has faced the greatest challenges since the start of the conflict in 2015.
He also added that the e-government project was stopped for many reasons, and the conflict
played an important role. In the same way, Manager 3 asserted that “Since 2015, Yemen's
economic crisis, along with the ongoing conflict, has had a serious impact on the egovernment initiative. The war exacerbated an already miserable situation. In short, the
conflict had a significant impact on the e-government project, whether financially,
administratively, or even in terms of infrastructure. Conflicts all over the world have many
tragic sides, whether humanitarian or technological. In Yemen, the e-government project was
greatly undermined and completely stopped.”
Another political obstacle challenging Yemen's e-government initiative is political instability,
as observed in Figure 2. This barrier is highlighted by ten participants. Employee 4 claimed
that the aid that had previously been provided was completely cut off because of the political
situation in the country. In like manner, Employee 8 mentioned that “Previously, the project
had some assistance from foreign governments but was stopped entirely due to political
instability.” Manager 3 stated that since 2011, the country had found itself in a tough political
scenario and the e-government project had been affected. He also added that Yemen was
experiencing an extremely difficult political situation, which was why the e-government
project was not a top priority for the government.
For any project to succeed, government support and political will are crucial. As seen in
Figure 2, all participants underlined the necessity of government support and political will.
Employee 7 regrets that the e-government project did not receive adequate government
support. Successive governments in Yemen did not prioritize the e-government project. As a
result, it was not surprising that this initiative received insufficient attention. There was some
interest, but it was insufficient. It is believed by Manager 2 that the e-government project
requires political will and government support to progress further and provide better services.
He also noted that all other challenges would be easily overcome as long as the project had
the government's support and it was a high priority.
According to all interviewees, the e-government project in Yemen is not a high priority for
the Yemeni government. As explained by Manager 1, the government does not consider the
e-government project to be a priority. Additionally, Employee 6 said the following
“Unfortunately, the e-government project was not one of the government's top priorities in
previous administrations. This priority may fluctuate from one government to the next, but it
has received little attention in general. As a result, the lack of political interest in the egovernment project cast a shadow over several parts of the project.”
Participants have varied perspectives on the e-government project's vision. Employee 3
mentioned that there was a clear and comprehensive vision. In the same way, Employee 9
asserted that there was a clear vision, and the e-government project's plans were precise and
accurate. On the contrary, Employee 6 argued that “During the early stages of the egovernment project, a clear vision was formed by e-government project specialists. However,
the vision has faded in recent years. So, it is not surprising that the e-government program
has been stopped entirely.” Manager 2 also stated that “There is no clear vision for the egovernment project, and I am talking about the last few years. The e-government project
began with a vision that was periodically updated, and it has evolved through time.”
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Table 1. Political Challenges
Political Challenge
Frequency No. Participants
Conflict
34
10
Political Instability
14
10
Government Support and Political Will
24
12
Lack of Government Priority
28
12
Vision
41
12
Table 1 displays the political obstacles that the Yemeni e-government initiative experienced
during its development. It also demonstrated the number of participants who highlighted
these challenges, as well as the occurrence of these political challenges during the interviews.

6. DISCUSSION
To the best of the researcher's knowledge, conflict was not mentioned in the literature as a
barrier to e-government projects development. According to the present study, the current
conflict in Yemen and its repercussions are hindering the development of the e-government
project. Participants identified the present crisis in Yemen as a significant obstacle to the
Yemeni e-government initiative. This is an important finding in the understanding of the
Yemeni e-government project's suspension. The findings of the study demonstrated that the
ongoing conflict had an impact on the project's financial support, foreign donations, and
international collaboration. The findings also revealed that government priorities had shifted
as a result of the conflict, and e-government was not even a low priority.
The findings of this study support the literature on the consequences of political instability on
e-government (ESCWA, 2016; Stoltzfus, 2005). The results indicated that political instability
negatively impacted efforts to develop Yemen's e-government initiative. The findings also
revealed that the development of e-government initiatives necessitates a stable country led by
strong political leaders.
According to the literature, for e-government to be successful, politicians, ministers, and
managers must all demonstrate political will (Ibrahim, 2014). IT changes may be
implemented if politicians are motivated and have the authority to force change on the
present system (Seifert, 2003). The research findings support the literature on the importance
of government support and political will in developing effective e-government projects. The
significance of government support and political will is emphasized by the participants.
According to the interviewees, the e-government initiative lacks government support and
political will. Interviewees remarked that if this initiative had sufficient government support
or if there is real political commitment, the e-government project would be in a stronger
position and many barriers would be easily addressed.
Few studies were found in the literature on the impact of low government priority on egovernment projects efforts. Lack of government priority to manage and execute the project
is one of the challenges facing e-government (Al-Wazir and Zheng, 2012). The findings of
the study tend to be consistent with prior studies which concluded that a lack of government
priority hindered the development of e-government projects. All interviewees in this survey
cited a lack of e-government priority as a barrier to the development and implementation of
e-government projects in Yemen. The participants argued that the e-government initiative
was not a top priority for the Yemeni government. Some of them mentioned that, at the start
of the initiatives, the e-government project was a government priority, but not a high priority.
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The findings also showed that the government was uninterested in the e-government project.
Furthermore, it appears that Yemen's political authorities did not recognize the significance
and value of the e-government initiative.
Previous studies have indicated that it is vital to have a clear vision for e-government. Al-wali
(2015) claimed that the absence of a strategic vision may be the outcome of frequently
changing senior employees and/or a frequently changing of policy and political situation.
According to A. Y. Al-Eryani (2009), the first e-government initiative in Yemen, in 2003,
encountered a lack of a unified vision and a gap between the project's ambition and reality.
The research findings support the literature on the role of vision in the development of egovernment projects. Participants noted that the early stages of the e-government initiative in
Yemen had ambitious ambitions. There was, however, no vision in recent years. This
explains why the e-government initiative has been moving slowly for some time and has been
completely suspended in the last few years.

7. CONCLUSION
The Yemeni e-government initiative was started early in 2003. Nevertheless, the project did
not make a considerable movement to provide numerous e-services to citizens. Consequently,
the e-government project is still in the first stage since this national project is hindered by
plenty of barriers. E-government should move to the next level, which is the transaction
stage. However, in recent years, the e-government project has been completely suspended as
a result of many different difficulties. One of the obstacles the e-government initiative
encounters is political challenges. These difficulties negatively affected the development and
progress of the e-government project in Yemen.
To conclude, the results of this study showed that five categories of political challenges face
the development of the e-government project in Yemen. These categories, as summarized in
Table 1, are conflict, political instability, government support and political will, lack of
government priority, and vision.
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2004 YILINDA AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE OLAN ÜLKELERİN ÜYELİK ÖNCESİ
VE ÜYELİK SONRASI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Öğr. Üyesi Tuba ŞAHİNOĞLU
Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
ORCID: 0000-0002-5742-247X
ÖZET
Avrupa Birliği (AB)’ne üyeliğin ülkelere parasal ve parasal olmayan önemli faydalar
sağladığı aşikârdır. Özellikle makroekonomik anlamda mevcut kapasiteyi güçlendirmek,
istihdam yaratmak ve ekonomik kalkınmayı sağlama yönündeki katkıları ve daha
sürdürülebilir bir kamu maliyesi sağlaması ülkeler açısından büyük avantajlar getirmektedir.
Diğer yandan AB’ye aday devletlerin yerine getirmeleri ve üye olduktan sonra uymaya
devam etmeleri gereken ekonomik göstergelere dayalı “Maastricht kriterleri” söz konusudur.
Bu ekonomik göstergeler fiyat istikrarı, kamu finansmanı (kamu borcu ve kamu açığı), döviz
kuru istikrarı ve faiz oranlarının yakınsamasından oluşmaktadır. Çalışmanın amacı 2004
yılında Avrupa Birliğine üye olan 10 ülkeyi (Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs, Letonya,
Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya) Avrupa Birliğine katılmadan
önce (1995-2004) ve katıldıktan sonra (2005-2020) Maastricht kriterleri esas alınarak ancak
daha geniş kapsamlı makroekonomik göstergeler açısından karşılaştırmaktır. Bu doğrultuda
çalışmada “Maastricht Kriterleri” ve bunun yanı sıra temel makro göstergeler olan kişi başına
gelirdeki büyüme, GSYH büyüme oranı, işsizlik oranı, cari denge ve gelir dağılımı
göstergeleri açısından ele alınan ülkelerin AB’ne üyelik öncesi ve sonrası durumu
karşılaştırılmaktadır. Ülkelerin Avrupa Birliği öncesi ve sonrası verileri arasında farklılık
olup olmadığını test etmek için öncelikle değişkenlerin normal dağılıma uygun olup olmadığı
incelenmiştir. Yapılan Shapiro-Wilk testine göre değişkenlerin normal dağılıma uygun
olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle araştırmada iki popülasyonun ortalamasını karşılaştırmak
için önce-sonra çalışmalarında kullanılan parametrik bir test olan bağımlı örneklem t testi
kullanılmıştır. Veriler Dünya Bankası, Dünya Gelir Eşitsizliği Veritabanı (WIID), Penn
Dünya Tablosu (PWT), Avrupa Birliği Merkez Bankası ve Eurostat’dan elde edilmiştir.
Çalışma sonucunda ülkelerin Cari denge/GSYH, GSYH büyüme oranı, kişibaşına GSYH
büyüme oranı, enflasyon oranı, uzun dönem faiz oranı ve bütçe dengesi/GSYH
değişkenlerinin Avrupa Birliğine katıldıktan sonra Avrupa Birliğine katılmadan önceye göre
istatistiki olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı; işsizlik oranı, kamu borç verme/borçlanma
oranı ve Gini endeksinin ise anlamlı düzeyde farklılaşmadığı belirlenmiştir. Avrupa Birliğine
katıldıktan sonra Avrupa Birliğine katılmadan önceye kıyasla ülkelerin cari hesap
dengesi/GSYH oranı, kişi başına GSYH büyüme oranı ve kamu borç verme/borçlanma
oranının arttığı; GSYH büyüme oranı, enflasyon oranı, işsizlik oranı, Gini endeksi, uzun
dönem faiz oranı, bütçe dengesi/GSYH’nin azaldığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, işsizlik, enflasyon
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A COMPARISON OF THE COUNTRIES THAT MEMBERED THE EUROPEAN
UNION IN 2004 IN TERMS OF MACROECONOMIC VARIABLES
PRE-MEMBERSHIP AND AFTER MEMBERSHIP
ABSTRACT
It is obvious that membership to the European Union (EU) provides significant monetary and
non-monetary benefits to countries. Especially in macroeconomic terms, strengthening the
existing capacity, creating employment and contributing to economic development and
providing a more sustainable public finance bring great advantages for countries. On the
other hand, there are “Maastricht criteria” based on economic indicators that EU candidate
states must fulfill and continue to comply after becoming a member. These economic
indicators consist of price stability, government finance (government debt and government
deficit), exchange rate stability and the convergence of interest rates. The aim of the study is
to compare the 10 countries (Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary,
Malta, Poland, Slovakia, Slovenia) that became members of the European Union in 2004,
before joining the European Union (1995-2004) and after joining (2005-2020) based on the
Maastricht criteria, but also in terms of broader macroeconomic indicators. In this direction,
the situation of the countries before and after EU membership is compared in terms of
"Maastricht Criteria" as well as basic macro indicators such as growth in per capita income,
GDP growth rate, unemployment rate, current account balance and income distribution. In
order to test whether there is a difference between the pre- and post-European Union data of
the countries, it was first examined whether the variables were suitable for normal
distribution. According to the Shapiro-Wilk test, it was determined that the variables were
suitable for normal distribution. For this reason, the dependent sample t-test, which is a
parametric test used in before-after studies, was used to compare the mean of two populations
in the study. Data were obtained from the World Bank, the World Database of Income
Inequality (WIID), the Penn World Table (PWT), the Central Bank of the European Union
and Eurostat. As a result of the study, it was found that the variables of current account
balance/GDP, GDP growth GDP per capita growth, inflation rate, long-term interest rate and
budget balance/GDP of the countries differed statistically significantly after joining the
European Union compared to before joining the European Union; unemployment rate,
government lending/borrowing and Gini index did not differ significantly. After joining the
European Union, the current account balance/GDP ratio, GDP per capita growth and
government lending/borrowing of countries increased compared to before joining the
European Union; It was determined that GDP growth, inflation rate, unemployment rate, Gini
index, long-term interest rate, budget balance/GDP decreased.
Keyword: European Union, unemployment, inflation
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ROUSSEAU'NUN SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE GENEL İRADE VE EGEMENLİK
Ayman KARA
Kırıkkale University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Political Science
and Public Administration
ORCID: 0000-0002-7493-0150
ÖZET
Siyasal düşünceler tarihinde devletin oluşumu üzerine birçok teori üretilmiştir. Siyasal
iktidarların kökenini ve devletin ortaya çıkışını açıklamak için siyasal iktidarların var
olmadığı, devlet öncesi dönem tasvirleri yapılmış, bu tasvirler üzerinden devlet teorileri
şekillendirilmiştir. Bu teorilere göre doğa durumu denilen devlet öncesi dönemde birtakım
gerekliliklerin ortaya çıkmasıyla insanlar kendi aralarında bir sözleşme yaparak toplumu
yönetecek siyasal iktidarı kurmuşlardır.
Rousseau’nun doğa durumu ve toplum sözleşmesi tasarımı diğer modern dönem
düşünürlerinden farklı nitelikler taşımaktadır. Diğer düşünürlerin toplum sözleşmelerinde
doğa durumu olumsuz, toplum sözleşmesi ise bu olumsuzluğu olumlu bir hale çeviren
nitelikler barındırırken, Rousseau’nun teorisinde doğa durumunda olumsuz bir durum
bulunmamakta, toplum sözleşmesi ise insanlar arasında eşitsizliği kurumsallaştıran bir
karakter taşımaktadır. İşte bu noktada Rousseau toplum sözleşmesiyle kurulan devletteki
eşitsizlikleri giderecek ve doğa durumundaki eşitlik ve özgürlüğe insanları tekrar ulaştıracak
bir araç olarak genel irade kavramını ortaya atar.
Ona göre genel irade tek tek bireylerin iradesinden oluşmakta, ancak bu iradelerin
toplamından farklı bir nitelik kazanmaktadır. Genel iradeyle kişiler başkasına itaat etme
zorunluluğundan kurtularak yine kendi iradelerine itaat etmiş olmaktadırlar. Düşünüre göre
genel irade herkesin ortak iyiliği yönünde karar verecek bir mekanizmadır. Genel iradenin
işleyişi ve varlığı egemenliği oluşturmaktadır. Diğer düşünürlerden farklı olarak Rousseau’ya
göre egemenliğin kaynağı halktır.
Bu çalışmada modern devlet için önemli görülen egemenlik teorisine Rousseau’nun yaptığı
katkılar incelenecek, düşünürün egemenliğin kaynağı olarak gösterdiği genel irade kavramı
ele alınacaktır. Rousseau egemenliği, diğer birçok modern düşünürün aksine, monarka değil,
halkın kendisine vermesi bakımından önemlidir. Ancak onun özgürlüklere tekrar
kavuşabilmek için genel iradeye kesin bir itaati şart koşması despot bir iktidar anlayışına
götürebilme ihtimali barındırmaktadır. Rousseau’nun egemenlik ve genel irade arasında
kurduğu ilişki ortak iyiye ulaşma amacı ile despotizme kayma tehlikesi noktalarında
tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Rousseau, Genel İrade, Egemenlik, Siyasal Düşünceler
GENERAL WILL AND SOVEREIGNTY IN POLITICAL THOUGHT OF
ROUSSEAU
ABSTRACT
Throughout the history of political thoughts, many theories have been put out on the
formation of the state. Pre-state period depictions in which the political powers did not exist
were made in order to explain the origin of political powers and emergence of the state, and
state theories were shaped on these depictions. According to these theories, with the
emergence of certain requirements in the pre-state period called the state of nature, people
made a contract among themselves and established the political power to govern the society.
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Rousseau's design of the state of nature and social contract has different qualities from other
modern period philosophers. While in the social contracts of other philosophers, the state of
nature contains negative qualities and the social contract contains qualities that turn these
negativities into a positive, in Rousseau's theory, there is no negative situation in the state of
nature, and the social contract has a character that institutionalizes inequality among people.
At this point, Rousseau introduces the concept of general will as a means to eliminate
inequalities in the state established by the social contract and to bring people back to equality
and freedom in the state of nature.
According to him, general will consisted of the individuals' wills but acquired a different
quality from the sum of these wills. With general will, individuals are freed from the
obligation of obeying to someone else and obey to their own wills. According to the
philosopher, general will is a mechanism that will decide in the common good of everyone.
Functioning and existence of the general will constitutes sovereignty. Unlike other
philosophers, source of sovereignty is the people according to Rousseau.
Contributions made by Rousseau to theory of sovereignty, which are considered important
for the modern state, will be examined and the concept of general will, which the philosopher
indicates as the source of sovereignty, will be discussed. Rousseau's sovereignty is important
in that, unlike many modern philosophers, the people give it to themselves instead of the
monarch. However, his stipulation of absolute obedience to the general will in order to regain
freedom is liable to a despotic understanding of power. The relationship between sovereignty
and general will established by Rousseau will be discussed at the points of the danger of
slipping into despotism with the aim of achieving the common good.
Keywords: Rousseau, General Will, Sovereignty, Political Thought
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MONTESQUIEU VE LOCKE'UN SİYASAL DÜŞÜNCELERİ: KUVVETLER
AYRILIĞI ÇERÇEVESİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Ayman KARA
Kırıkkale University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Political Science
and Public Administration
ORCID: 0000-0002-7493-0150
ÖZET
Siyasal düşünceler tarihinde devlet teorileri içerisinde siyasal iktidarı oluşturan üç kuvvet
olan yasama, yürütme ve yargı güçlerinin konumları ve birbirleriyle olan ilişkileri en çok
tartışılan konulardan biri olmuştur.
Kuvvetler ayrılığını modern anlamda ilk ele alan düşünür Locke olmuş, Montesquieu ise
bunu günümüzde uygulanan şekline yaklaştırmıştır. İki düşünür de kuvvetler ayrılığı
teorilerini oluştururken dönemlerindeki siyasal olaylardan etkilenmişlerdir. Locke, İngiliz İç
Savaşı’ndaki ve Şanlı Devrim öncesindeki kral-parlamento çatışmasından etkilenmiş ve
kuvvetler ayrılığı noktasında iç savaş ve karışıklıkları önleyerek hak ve özgürlüklerin
korunmasını sağlayacak düzenlemeler önermiştir. Montesquieu ise 1728 yılında İngiltere’ye
yaptığı seyahatinde buradaki siyasal sistemi incelemiş, Şanlı Devrim sonrasında İngiltere’de
kurulmuş olan siyasal sistemi benimseyerek Fransa’ya da bu sistemin uygulanması
gerektiğini savunmuştur.
Locke açısından devletin kurulmasının amacı özgürlüklerin ve mülkiyetin korunması
olduğundan kuvvetler ayrılığı bunu sağlamak için kullanılmalı ve bu yolla siyasal iktidar
sınırlandırılmalıdır. Locke yasama, yürütme ve federatif güç olarak üç kuvvet bulunduğunu
söyler, yargıyı ise ayrı bir kuvvet olarak ele almaz. Yasama yürütmeden üstündür ve yürütme
onun yaptığı yasalara bağlıdır. Federatif güç ise uluslararası konularla ilgilenir.
Locke modern kuvvetler ayrılığının ilk adımlarını atmasına rağmen kuvvetler ayrılığı
teorisinin bugünkü şekline ulaşmasında asıl rol Montesquieu’ya aittir. Montesquieu yargı
gücünü de ayrı bir kuvvet olarak değerlendirmiştir. Locke yasamayı üstün bir konuma
yerleştirmesine rağmen Montesquieu egemenliği yasama, yürütme ve yargıya dağıtarak
dengelemiştir. O dönemde mutlak monarşilere karşı bu üç kuvvetin kesin olarak birbirinden
ayrılmasını savunan düşünür, bunların tek elde toplanmasını özgürlüklere zarar verecek bir
durum olarak görür.
Bu çalışmada siyasal düşünceler tarihi içerisinde iki önemli düşünür olan Locke ve
Montesquieu’nun kuvvetler ayrılığı teorilerinin incelenmesi ve iki düşünürün siyasal
düşüncelerinin bu çerçevede karşılaştırılarak analiz edilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Montesquieu, Locke, Kuvvetler Ayrılığı, Yasama, Yürütme
POLITICAL THOUGHTS OF MONTESQUIEU AND LOCKE: A COMPARATIVE
ANALYSIS WITHIN THE SCOPE OF SEPARATION OF POWERS
ABSTRACT
In the history of political thought, the positions of the legislative, executive and judicial
powers, which are the three powers that make up the political power, and their relations with
each other have been one of the most discussed issues.
The first philosopher considered the separation of powers in a modern sense was Locke, and
Montesquieu brought it closer to the way it is performed today.
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Both philosopher were influenced by the political events of their time while creating their
theory of separation of powers. Locke was influenced by the king-parliament conflict in the
English Civil War and before the Glorious Revolution, and proposed regulations that would
ensure the protection of rights and freedoms by preventing civil war and confusion at the
point of separation of powers. Montesquieu, on the other hand, examined the political system
there during his trip to England in 1728, adopted the political system established in England
after the Glorious Revolution and argued that this system should be applied to France as well.
According to Locke, since the purpose of the establishment of the state is the protection of
freedoms and property, the separation of powers should be used to ensure this and in this
way, political power should be limited. Locke says that there are three powers as legislative,
executive and federative powers, however, he does not consider the judiciary as a separate
power. The legislative is superior to the executive and the executive is subordinate to the laws
it makes. The federative power, on the other hand, deals with international issues.
Although Locke took the first steps of the modern separation of powers, the main role in
reaching the current form of the separation of powers theory belongs to Montesquieu.
Montesquieu also considered the judicial power as a separate power. Although Locke placed
the legislative in a superior position, Montesquieu balanced sovereignty by distributing it to
the legislative, executive and judiciary. The philosopher, who defended the absolute
separation of these three forces against absolute monarchies at that time, saw their gathering
in one hand as a situation that would harm freedoms.
This study is aimed to examine the separation of powers theories of Locke and Montesquieu,
two important philosophers in the history of political thought, and to analyze the political
thoughts of these two thinkers by comparing them within this framework.
Keywords: Montesquieu, Locke, Separation of Powers, Legislative, Executive
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