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(1)
Prof. Dr. İsmail Hakkı NUR1
THE ANATOMY EDUCATION IN THE FACULTIES OF VETERINARY IN TURKEY DURING THE
COVID-19 PANDEMİC
COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA TÜRKİYE’DE VETERİNERLİK FAKÜLTELERİNDE
ANATOMİ EĞİTİMİ

ABSTRACT
As of December 19, 2020, COVID-19 had affected the world with about 74 million infected people and
more than 1,669,000 deaths in the last year. According to the official declaration of the Turkish Ministry of
Health, dated December 20, 2020, there were 2,024,601 cases and the occupancy rate in hospitals was
73.1%(TC.SB, 2020). Likewise the case all over the world, COVID-19 has affected the entire education
process in Turkey too and distance education was launched. Due to COVID-19, the Faculty of Veterinary
Medicine has also been providing distance education since March 2020. The entrance and exit to the
institution where academic and administrative staff work have been restricted. Lecture notes were uploaded
to the system in Pdf, Docx, or Slide format for distance education. Exam requirements were started to be
fulfilled by homework or multiple-choice test. It was decided to complete the laboratory practice courses that
could not be held in the summer (although the dates were unknown). However, these courses were not held
because the epidemic was on the rise. Distance education continued between September and December 2020.
General anatomy, histology, and embryology are the basis of medical education, and it is not possible
to learn the practice of medicine without understanding the structure and function of the animal/human body.
Anatomical education provides a solid basis on which all subsequent clinical practices will be built. Every
disease process and every pathological condition are a part of the anatomy. Therefore, anatomy education is
important.
Keywords: Anatomy, COVID-19, Veterinary education.
ÖZ
19.12.2020 tarihi itibariyle COVID-19 son bir yılda yaklaşık 74 milyona yakın enfekte kişi ve
1.669.000 ‘den fazla ölüm ile varlığını tüm dünyada etkisini göstermektedir. 20 Aralık 2020 tarihli T.C. Sağlık
Bakanlığı’nın(TC. SB) resmi açıklamasına göre toplam 2.024.601 vaka sayısı ve hastanelerdeki doluluk
oranının %73.1 olduğu bildirilmektedir(TC.SB, 2020). Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de COVID-19
tüm eğitim sürecini etkilemiş ve uzaktan eğitim başlatılmıştır.
COVID-19 nedeniyle 2020 Mart-Haziran döneminden itibaren Veteriner Fakültesi olarak uzaktan
eğitim yapıldı. Akademik ve idari personelin bulunduğu kurumun giriş çıkışları kısıtlandı. Uzaktan eğitimde
ders notları pdf, docx veya slide olarak sisteme yüklendi. Sınavlar ev ödevi veya çoktan seçmeli sınav olarak
yapıldı. Yaz aylarında tarihler bilinmemekle birlikte yapılamayan laboratuvar uygulamalarının tamamlanması
kararlaştırıldı. Ancak salgının artması nedeniyle yapılmadı. Uzaktan eğitim de Eylül - Aralık 2020 döneminde
de öğrenci olmaksızın devam etti.
Genel anatomi, histoloji, embriyoloji hekimlik eğitiminin temelidir: hayvan-insan vücudunun yapısını
ve işlevini anlamadan tıp pratiğini öğrenmek mümkün değildir. Anatomik eğitim, sonraki tüm klinik
uygulamaların üzerine inşa edeceği sağlam temeli sağlar. Her hastalık süreci ve her patolojik durum aslında
anatominin parçasıdır. Bu nedenle anatomi eğitimi önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Anatomi, COVID-19, Veteriner eğitimi.
Corresponding author: İsmail Hakkı Nur, Professor of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University,
Kayseri, Turkey; E-mail: hnur_55@hotmail.com, hn63@erciyes.edu.tr
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INTRODUCTION
As of December 19, 2020, COVID-19 had affected the world with about 74 million infected people
and more than 1,669,000 deaths in the last year. Likewise, all over the world, COVID-19 has affected the
entire education process in Turkey too and distance education was launched (WHOa, 2020).
Due to its structure and requirements, veterinary education includes a wide curriculum carried out in
the preclinical and clinical settings specified by the Council of Higher Education (CoHE), Ministry of
Agriculture and Forestry, Deans Council of Veterinary Faculty (VEFDEK), and National Veterinary
Education Accreditation Board (VEDEK) (VEDEK, 2020).
Curriculum contents are the requirements determined for training qualified physicians. Any change in
these requirements also affects the quality of the trainee physicians.
Although the World Health Organization listed the pandemic among the top ten global health threats
in 2019, countries were caught unprepared for the COVID-19 pandemic (WHOb, 2019).
When the education started in February/March 2020, the COVID-19 outbreak caused unexpected
disruptions in the practice courses within the scope of anatomical education. A rapid change has occurred in
the anatomy laboratory practices due to the physical distancing regulations imposed by the government since
March 2020. Up to this time, anatomy education had never been offered only online or remotely in Turkey.
It has been observed that there is no preparation for the pandemic in the veterinary faculties in Turkey.
Likewise the case in the whole world, COVID-19 has deeply affected the entire educational process in Turkey
too. Given the low level of success in the normal education period, it is inevitable that students’ level of
success will decrease even further with distance education.
Since maintaining social distance is still the most effective protective measure against COVID-19 until
a therapeutic drug or vaccine is developed, preventing students from gathering in conference rooms,
classrooms, or outpatient clinics was considered the best strategy for pandemic control. Mask, social
distancing, and hygiene have been tried to be applied as a basic rule.
CoHE first suspended education in all higher education institutions and then decided to provide
distance education for the entire spring semester (Ahmed, Allaf, & Elghazaly, 2020; Saraç, 2020).
Although on March 23, 2020, it was planned that the theoretical lessons would be offered remotely
and the applied lessons would be completed in the summer semester after the pandemic, the 2019-2020 Spring
Semester was completed remotely due to the continuation of the pandemic (July-August 2020). Several
universities started to prepare alternative plans, including distance education, for the 2020-2021 academic
year. However, no change was made in the academic period between September and December 2020.
This extraordinary situation and its deep effects have raised the following questions: Is today’s
curriculum of veterinary faculty capable of responding to such epidemics? Is it right, in terms of
professionalism, to keep the students away from the practice or clinic? Is distance education sufficient for
medicine?
Distance education is a system that is as old as educational theory and has yielded results as successful
and widespread as those of traditional education. Until now, there have been more widely used methods of
distance education such as correspondence learning, television learning, and learning through printed
publication or CD-ROM. Today, the Internet serves as a platform that offers communication, information
access, and information sharing in a standard structure across the world. Therefore, the Internet should be used
as a medium for distance education today (Kapıcıoğlu et al., 2003).
The factors that ensure success in Internet-based distance education are not only the state-of-the-art
computers, high-speed connections, and video conferencing environments but also good communication
between students and lecturers, cooperation between students, active learning methods, immediate and rich
feedback on assignments and projects, engaging students in a topic and guiding their timing, keeping the
student's expectations high, and adapting to the differences of students. In providing all these factors, the
Internet and technology should serve transparently in the background.
One of the contributions of distance education to medical education is that while students are receiving
a face-to-face education, they can access the resources they need on the internet and also benefit from the
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auxiliary educational materials available on the Internet. On the other hand, distance education has the
potential to harm education due to the students' loss of the experience of working together, the lack of personal
participation and information exchange in the classroom.
Anatomy education is, by its very nature, multimodal, innovative, and interesting. Distance education
can be difficult especially for those in the anatomy discipline. Because many traditional anatomy education
pedagogies are based on "hands-on" practical experience. Through the practices carried out in small groups,
anatomy educators identify and meet the learning needs of students, especially those at risk of
underperforming (Kumar Ghosh & Kumar, 2019). Moreover, providing anatomy education only online or
remotely, although for a short period, is a practice against the longstanding educational philosophy of many
anatomy educators(Chan & Pawlina, 2020).
When the students were prohibited from coming to the Veterinary Faculties in Turkey due to the
pandemic, each theoretical anatomy course was added as a link to the medium provided by CoHE in the form
of lecture notes (Pdf, slide, or Docx). In this way, students were able to reach the lecture notes. Also, CoHE
suggested that teleconferencing courses should be taught over the Internet using programs such as Skype and
Zoom (YOK, 2020).
Although the lecturers tried to teach some courses by talking, the Internet slowed down from time to
time, the courses were disrupted, and even the system crashed. Although it was notified that the hands-on
practices would be implemented in the form of a “crash condensed course” during the summer holidays under
the name of "Summer School” (the exact dates were not clear), they were not implemented.
Although distance education does not seem very suitable for medical education, the Internet can be an
important source of support due to the intense information and learning difficulties. Also, it is possible to
benefit from the knowledge and experience of the faculty members in other medical faculties in Turkey and
abroad through video conferencing systems over the Internet. Especially very vital surgical operations with
high risks can be taught live to the students in the classroom environment, which is among the benefits of
distance education. In the training that have to be carried out practically, preliminary information can be
provided on the Internet, and animations and video images related to the practical training can be used for
presentation (Kapıcıoğlu et al., 2003). A similar situation applies to Veterinary faculties.
Students at the faculties of Veterinary Medicine, Medicine, and Dentistry are afraid of the courses such
as anatomy and surgery. This fear is among the factors affecting success. In the student surveys carried out in
medical faculties, it was found that 89.6% of the students did not consider anatomy education a waste of time,
while 10.4% of them expressed the opposite opinion. When the students were asked about the sufficiency of
anatomy course hours, 59.9% of them found the courses sufficient, 23.7% found them insufficient, and 14.7%
found them excessive. Moreover, it was reported that 45.5% of them were participating in the courses, 17.2%
were not participating, and 36.9% were participating sometimes. On the other hand, 69.5% of the students
stated that they would choose anatomy as an elective course, while 28.3% stated that they would not (Arı &
Şendemir, 2003).
According to the World Federation for Medical Education, the purpose of medical education is “to
raise talented and qualified physicians having the knowledge, skills, values, and behavior that provide quality,
preventive, and therapeutic services for patients and society” (Duman, 1999; Sacaklıoğlu, 1997). A similar
situation applies to Veterinary anatomy.
In today's world, the volume of information doubles every six hours. It is controversial how to retain
information in the age of intense information. The data in Table I gives an idea about this.
Table I. Retention rates by the learning method (Buyukkaragoz & Civi, 1999).
METHOD
%
Reading
10
Listening
20
Looking at a picture
30
Watching a video
50
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Visiting an exhibition
Watching a demonstration
Giving a speech
Joining a discussion
Giving a presentation
Making a real experiment

50
50
70
70
90
90

Interactive multimedia

80

Another retention method is experimentation and practices knowledge. The material of
veterinary/medical education is a living being. One of the most innovative techniques that eliminate the
difficulty of using patients as training objects is simulation-based medical education practices. Simulation is
defined as the imitation of tasks, relationships, phenomena, equipment, behavior, or some cognitive activities
that exist in reality (Medsker, 1994). The degree of accuracy of a simulator is not only related to its physical
structure. Its "psychological" structure, that is, its responses to events and tasks and possible paths designed
for possible situations make the simulator more qualified (Bound D. & G., 1991; Maran & Glavin, 2003).
Thanks to the developing technologies, the need for materials such as cadavers and plastination has
been reduced by using simulation techniques in courses such as anatomy, surgery, and clinic. Moreover, the
success rate is very high. Simulation is a technique that can be used in many pieces of training and different
disciplines. It is used for learning, evaluation, and research. Technical skills, problem-solving, and decisionmaking skills, communication skills can be developed using simulation in medical education. This type of
training, which mimics natural-reality environments and offers virtual objects or environments, involves
cutting-edge computer-based technology (Nur, 2019).
Multidisciplinary Medical Simulation Centers equipped with different clinical environments and
various simulators have been established across the world. The cost of establishing such a center is about $
876,000. Thanks to the continuity of education in these centers, they reduce the costs and personnel needs of
the institution as well as meeting the training needs (McIntosh, Macario, Flanagan, & Gaba, 2006). It will take
a long time to train both staff and instructors for such training. However, with appropriate software, students
will be able to easily learn lessons such as anatomy in a virtual reality environment at any time, even remotely
(Nur, 2019).
On the other hand, Saverino (2020) opposes an education system based on simulation. Because,
according to Saverino (2020), human anatomy is complex. No matter what quality they are, simulations and
online education do not provide the same level of understanding for complex anatomical relationships as
studying a real human body. Paradoxically, dissection teaches us that humans are very similar. One of the
most important concepts that students should learn in anatomy is that variation and diversity are the natural
order of the human species. Students can sample a small part of this variation by learning anatomy on many
different cadavers in the lab, but more importantly, they develop the indescribable understanding that people
vary. They learn to see the patients as individuals and to treat them accordingly. In this way, they learn that
there is no one‐size‐fits‐all treatment modality for each condition. There is no software that captures the feeling
of the unpredictability of human physical experience. Dissection also develops feelings of compassion and
empathy (Saverino, 2020). It is not possible to disagree with Saverino's views.
Given the fact that how dynamic the science of medicine is and how quickly the medical education
practices change, it is not surprising that the quest for how best to offer this education continues with
momentum. The classical education approach, which has prevailed in the faculties of both medicine and
veterinary for years, is being replaced by integrated, interactive, and active practices (such as problem-based
education), and more active practices such as software-based learning have emerged in the last decade thanks
to the increasingly developing technology (Dolmans et al., 2002; Miltenoff, 2004).
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Anatomy, which is a visual science, holds an important place in education programs under basic
sciences in medical faculties (Carmichael & Pawlina, 2000). The effectiveness of visual methods compared
to auditory and other methods in the teaching-learning process reveals the importance of practices in anatomy
education. 83% of learning takes place through sight, 11% through hearing, and the rest through other senses.
In a fixed period, people remember 10% of what they read, 20% of what they hear, 30% of what they see,
50% of what they see and hear, 70% of what they say, and 90% of what they say and do. From this perspective,
the contribution of using audiovisual tools to the teaching-learning process is beyond argument (Norman,
Van der Vleuten, & Newble, 2002).
Until now, the benefits of drawing in learning the comparative anatomy of animal species, which is a
characteristic distinguishing veterinary anatomy from human anatomy, have not been fully appreciated.
During the COVID-19 outbreak, it has come to the forefront even more how important it is to include drawing
in the curriculum in terms of learning (Laakkonen, 2020).
CONCLUSION
The COVID-19 outbreak has prompted almost all countries in the world, including Turkey, to
reconsider their educational standards. The importance of technological infrastructure has emerged once again
during distance education in the field of medicine.
The claim that cadaver dissection is impossible during the COVID-19 pandemic is unacceptable
because cadaver dissection and anatomy education progress together in many fields. Following measures will
minimize the infection: controlling the number of members in groups, social distancing, advanced disinfection
procedures in the laboratory, face masks, face visors, gloves, and hand cleaning, and adequate ventilation.
Universities and faculties of veterinary and medicine should accept the necessity and possibility of dissection
even during the COVID-19 epidemic. In this regard, anatomy instructors also need to be proactive in
communicating the plans and recommendations on how dissection can be performed.
Data availability statement
The data that support the findings of this study are available on request from the corresponding author.
The data are not publicly available due to privacy or ethical restrictions.

REFERENCES
1.
Ahmed, H., Allaf, M., & Elghazaly, H. (2020). COVID-19 and medical education. Lancet Infect Dis,
20(7), 777-778. doi:10.1016/s1473-3099(20)30226-7
2.
Arı, I., & Şendemir, E. (2003). Anatomi Eğitimi Üzerine Öğrenci Görüşleri. Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dergisi 29 (2): 11-14.
3.
Bound D., & G., F. (1991). The Challenge of PBL. London.
4.
Buyukkaragoz, S., & Civi, C. (1999). Genel oğretim metotları (10. Baskı). İstanbul: Beta Yayım
Dağıtım.
5.
Carmichael, S. W., & Pawlina, W. (2000). Animated PowerPoint as a tool to teach anatomy. Anat Rec,
261(2), 83-88. doi:10.1002/(sici)1097-0185(20000415)261:2<83::aid-ar8>3.0.co;2-d
6.
Chan, L., K,, & Pawlina, W. (2020). Teaching Anatomy. A Practical Guide.Springer.
7.
Dolmans, D. H., Gijselaers, W. H., Moust, J. H., de Grave, W. S., Wolfhagen, I. H., & van der Vleuten,
C. P. (2002). Trends in research on the tutor in problem-based learning: conclusions and implications for
educational practice and research. Med Teach, 24(2), 173-180. doi:10.1080/01421590220125277
8.
Duman, A. (1999). Yetişkinler Eğitimi. Utopya yayınevi.
9.
Kapıcıoğlu, M., İşler, V., Bulun, M., Toprak, Ş., Okutanoğlu, A., Gülnar, B., . . . Bıkmaz, İ. (2003).
Tıp Eğitiminde Senkron Eğitim ve Selçuklu Tıp Fakültesi’ndeki Uygulamaları. The Turkish Online Journal
of Educational Technology . TOJET. (2).3,16.

15

http://www.turansam.com
*************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2021; Ay: Haziran; Cilt: 13/İLKBAHAR, Sayı: 50
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: June; Volume: 13/SPRING, Issue: 50
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

10.
Kumar Ghosh, S., & Kumar, A. (2019). Building Professionalism in Human Dissection Room as a
Component of Hidden Curriculum Delivery: A Systematic Review of Good Practices. Anat Sci Educ, 12(2),
210-221. doi:10.1002/ase.1836
11.
Laakkonen, J. (2020). Drawing in Veterinary Anatomy Education: What Do Students Use It For?
Anatomical Sciences Education. https://doi.org/10.1002/ase.2030. doi:https://doi.org/10.1002/ase.2030
12.
Maran, N. J., & Glavin, R. J. (2003). Low- to high-fidelity simulation - a continuum of medical
education? Med Educ, 37 Suppl 1, 22-28. doi:10.1046/j.1365-2923.37.s1.9.x
13.
McIntosh, C., Macario, A., Flanagan, B., & Gaba, D. M. (2006). Simulation: What does it really cost?
Simulation in Healthcare, 1(2), 109.
14.
Medsker, K. L. (1994). Training: Research and Practice, by John Patrick. (1992). London: Academic
Press.
585
pp.,
$64.00.
Human
Resource
Development
Quarterly,
5(1),
99-104.
doi:https://doi.org/10.1002/hrdq.3920050110
15.
Miltenoff, P. (2004). Effective Teaching with Technology in Higher Education: Foundation for
Success (review). Portal: Libraries and The Academy, 4, 300-302. doi:10.1353/pla.2004.0034
16.
Norman, G. R., Van der Vleuten, C., & Newble, D. I. (2002). Simulations used to teach clinical skills.
International Handbook of Research in Medical Education. London: Kluwer Academic Publishers; 499-535.
17.
Nur, I. H. (2019). Importance of Simulation in Medical Education. Paper presented at the V.
International Congress on Education and Social Sciences Proceeding Book. 682-695.
18.
Sacaklıoğlu, F. (1997). Dunyada tıp eğitimi. Toplum ve Hekim, 12, 35-9.
19.
Saraç, Y. (2020). Üniversitelerdeki Uzaktan Eğitim Süreci ve YKS’nin Yeni Tarihine İlişkin Basın
Açıklaması.
Erişim:
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/YKS%20Er
telenmesi%20Bas%C4%B1n%20A%C3%A7%C4%B1kla mas%C4%B1.aspx [atıf 20.12. 2020]
20.
Saverino, D. (2020). Teaching anatomy at the time of COVID-19. Clin Anat. doi:10.1002/ca.23616
21.
TC.SB. (2020). COVID-19 Bilgilendirme Sayfası. https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genelkoronavirus-tablosu.html.
22.
VEDEK. (2020). http://vedek.org.tr/.
23.
WHOa.
(2020).
https://covid19.who.int/?gclid=EAIaIQobChMIo4Gd85fc7QIVELh3Ch1lHQllEAAYASAAEgIJtPD_BwE.
24.
WHOb.
(2019).
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019?gclid=EAIaIQobChMIqIzvt6_c7QIVCsiGCh2FYQPFEAAYASAAEgIrcPD_BwE.
25.
YOK.
(2020).
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Uzaktan_ogretim/yuksekogretim_kuru
mlarinda_uzaktan_ogretime_iliskin_usul_ve_esaslar.pdf.

16

http://www.turansam.com
*************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2021; Ay: Haziran; Cilt: 13/İLKBAHAR, Sayı: 50
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: June; Volume: 13/SPRING, Issue: 50
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

(2)
Prof. Dr. A. Baran DURAL2; Öğr. Gör. Uğur EYİDİKER3
SAMİHA AYVERDİ’DE GELENEKSELLİKTEN MODERNİTEYE MUHAFAZAKÂR KADININ
DÖNÜŞÜMÜ: MÜNEVVER- “MAKBUL” VE MÜTEDEYYİN
THE TRANSITION OF WOMEN FROM TRADITIONAL LIFE STYLE TO MODERNISM IN
AYVERDI’S WORKS: “INTELLECTUAL”- MODERNİST AS BEING CONSERVATIST

ÖZ
Ayverdi eserlerinde, piri Kenan Rifâî’nin etkisiyle, mesnevilerin konusu olan sıradan insanın kendisi,
çevresi ve Yaratıcı ile olan ilişkilerini konu edinmiştir. Osmanlı’nın son dönemiyle Anadolu Müslüman- Türk
kimliği üzerine makaleler- edebi çalışmalar kaleme almıştır. Ayverdi’nin, Rifâî tarikatının diğer baskın
kadınları gibi hem dinsel hem düşünsel yönden dirayetli- muhafazakâr kitleyi etkileyici duruşu, onu en
azından yerli kadın hareketinin sağ cenahının önde gelen isimlerinden biri yapar. Oysa Ayverdi’ye siyasetin
sağ kanadında beslenen “ikircimli güven” bir yana sol, neredeyse Sâmiha Ayverdi külliyatını yok saymaktadır.
Bazı kadın dergilerinden yükselen minnettar nidalara rağmen, örneğin Ayverdi’nin, İletişim Yayınlarından
çıkan “Çağdaş Türkiye’de Siyasi Düşünce: Feminizm” başlıklı 10. cildinde yazar- kuramcıya özel bir başlık
bile açılmaması düşündürücüdür. Oysa Ayverdi, muhafazakâr kadından bahsedilirken değinilip
geçiştirilebilecek bir isimden çok daha önemli olmalıdır. Ayverdi’nin muhafazakâr kadın tipi araştırılırken,
en azından kitapta İslami Feminizm altında zikredilen isimler kadar, hatta genelde karşılaştırıldığı Halide Edip
Adıvar gibi özgün bir kimlik taşımadığı da ifade olunamaz.
Bu makalede Türk düşünce tarihinin önemli “kadını”, Sâmiha Ayverdi’nin kadına ilişkin özgün
konumu, tartışılmaya açılmak istenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Sâmiha Ayverdi, Kubbealtı Cemiyeti, Modernleşme, Kadın Sorunu, Münevver
Muhafazakâr.

ABSTRACT
Known as a “conservatist intellectual”, Samiya Ayverdi is important both in the area of conservatist
modernization period and women issue in Turkey. Ayverdi has chosen a sufi spiritual guard for herself named
as Ahmet Rifâî, who was supporting modernist Islam against the radical traditional Islam. After the death of
Rifâî she became the political and religious leader of her mystic group for 30 years. Although she does not
appear as a well- known figüre in the encyclopedic book published by İletişim Publications, “Political
Discouse within the Contemporary Turkish Politcal Thought vol. 10: Feminism”, Ayverdi is a very popular
leader within the Turkish conservatism as an unique woman author. Mostly compared against Halide Edip
Adıvar in Turkish literature, Ayverdi proposes a new conservatist women type who would be accepted by the
new societyy as being both traditional and intellectually strong.
In this article Ayverdi’s thesis will on women issue be tried to be explained.
Keywords: Sâmiha Ayverdi, Kubbealtı Association, Modernisn, Women İssue, İntellectual
Conservatist Women.
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GİRİŞ: FARKLI BİR MODERNLEŞME ALGISI
Sâmiha Ayverdi, İstanbul Şehzadebaşı semtinde 21 Kasım 1905 tarihinde doğmuştur. Osmanlı’nın
yıkılmasıyla yeni bir Cumhuriyetin kuruluşu arasında geçen süreçte dünyaya gelen, devrin diğer düşünürlerifikir adamları gibi, bir “buhran dönemi çocuğu”dur. Dural ve Eyidiker, Ayverdi’nin içine doğduğu şartlar
hakkında şu bilgileri verirler: “Aynı yıllar Türk muhafazakârlığının kendi içerisinde ikiye bölündüğü ve
anadamar Türk muhafazakârlığına karşı, merkez-kaç eğilimlerin belirginleştiği süreci imlemektedir. Kendisi
gibi 1905 yılında doğan Necip Fazıl Kısakürek ve dört yıl sonra dünyaya gelen Nurettin Topçu ile akran
sayılabilecek Sâmiha Ayverdi, diğerlerinde görülen ‘Anadolu’nun üstünlüğü’ tezine kapılmayarak, Kemalizm
ile çekinceli bir ittifak ilişkisine giren anadamar muhafazakârlara daha yakın duracaktır” (Dural ve Eyidiker,
2021: 259-272).
1938-1946 yılları arasında sekiz tanesi roman olmak üzere on adet eser ortaya çıkarmıştır. Necip Fazıl
Kısakürek gibi önemli düşünürlerle, bu dönem edebi anlamda fikir alışverişinde bulunmuştur. Ayverdi
eserlerinde, piri Kenan Rifâî’nin etkisiyle, mesnevilerin konusu olan sıradan insanın kendisi, çevresi ve
Yaratıcı ile olan ilişkilerini konu edinmiştir. Osmanlı’nın son dönemiyle Anadolu Müslüman- Türk kimliği
üzerine makaleler- edebi çalışmalar kaleme almıştır. Dergi yazılarına 1946’da ‘’Büyük Doğu’’ ile başlamış,
daha sonra yazarlık serüvenini; ‘’Türk Yurdu’’, ‘’Türk Kadını’’, ‘’Havadis’’, ‘’Tercüman’’, ‘’Kubbealtı
Akademi Mecmuası’’ gibi yayın organlarında (gazete- dergi) sürdürmüştür. Özellikle Tercüman gazetesinde
yayımlanan romanları, siyasal içerikli kısa makaleleriyle, o dönemde, “Türk sağının amiral gemisi” olarak
tanımlanan gazetenin tirajı nispetinde, etkinliği artan bir edebiyatçı olmuştur.
Muhafazakâr bir kadın yazar olması hasebiyle, bugüne dek kadın sorununa ilişkin yazıları çeşitli
mahfillerde tartışılagelen Ayverdi, ilgili konuda Kenan Rifâî’nin görüşlerine benzer bir çizgi tutturur.
Muhafazakârlık olgusunu ve kadın kavramını birbirine eklemleyen yazar, Rifâî tarikatı içindeki etkin
konumundan da güç alarak, cemaatin “baskın kadın” tiplemesini sürdürür. . Onun için kadın, yerli bir çizginin
dışına çıkmaksızın tarihsel oluş içindeki yerini sahiplenerek, Türk tözüne ait bir şuurla ve süreklilik arz eden
bir performansla tarihi mirası, geleceğe taşır. Elli beş yılı aşkın yazarlık hayatında kırkın üzerinde eser kaleme
alan Ayverdi, hikâye- roman türünde başlayan yazın hayatını, deneme- makale- gezi- anı- röportaj türlerini de
içine alacak bir çeşitlilikle kemaline erdirmiştir.
Siyasi çizgisinde milliyetçilikle muhafazakârlık arasında durduğu görünse, hatta bir dönem Necip
Fazıl’ın Büyük Doğusu’nda yazsa da, görüşleri İslamcı muhafazakârlıktan ziyade, milliyetçi muhafazakâr
duruşuyla ayrılan Türk muhafazakârlığının anadamar düşünürleriyle örtüşen Ayverdi’nin, Yahya Kemal
etkisini derinden hissetmesi de bu savlara örnek gösterilecek bir önermedir. Ayverdi’nin kadınlığı ele alış
biçiminde muhafazakâr, ananeci etkinin hissedildiğine inanan Köse, yazarın kadınlığa ilişkin yazılarının hem
kendi içinde bir değeri olduğunu hem de Türk milliyetçiliği ve İslami aile kurgusu bakımından önemli izler
taşıdığını savunmaktadır (Köse, 2009: 13-14).
1. Kadın Sorunu: Eskiyle Yeni Arasında
Çalışmalarında İstanbul kadınlarını, geçmişin ekalliyetlere mensup kadınlarıyla karşılaştırmalı olarak
değerlendiren ve Anadolu kadınından ayrı tutmaya özen gösteren Ayverdi’nin, İstanbul kadınlarını da
yerlilikle ilişkileri bağlamında yeniden kalıpladığına dikkat çeken Köse, daha sonra devreye Osmanlıcılık,
aristokratlık, Müslümanlık ve İstanbul’un kendisinin de içinden geldiği Rumeli kimliğinin girdiğini
vurgulamaktadır. Farklı kadın tiplemeleri üzerinden, Ayverdi’nin modernist- muhafazakâr inşasının da
gözlemlenebileceğini kaydeden Köse, sözlerini şu şekilde sürdürmektedir:
“Kadın -modernleşmeyle birlikte giderek problemli bir alan olarak tanımlanmasına rağmen- yok
sayıldığı metinler ve politik pozisyonlar genel olarak ideolojiler ve özelikle milliyetçilikler açısından kendi
başına bir teknik olarak okunmalıdırlar. Bu noktada toplumsal cinsiyet milliyetçilik açısından tali değil
kurucu olarak kabul edilirse; ayrıntılı kategorileştirmeler kadar, yok saymaların da aynı politik dilin
sürekliliklerinden olduğu fark edilebilir. 1966’da ‘Türk Ev Kadınları Derneği’nin kurulmasını da sağlayan
Ayverdi, öznel bir ‘kadın hakkı’ meselesi olduğunu reddetmektedir. Bu ret, muhafazakârlığın, sınıflaşmaya
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uğramış organizmacı ve işbölümcü toplumun doğallığı inancına dayandığı kadar; tasavvufun zıtların birliğini
mümkün kılacak, içtimai birleştiriciliğine duyulan manevi inançtan da doğar” (Köse, 2009: 14).
2. Türk Edebiyatında Kadın
Böylelikle de, “eski kadın- yeni kadın- yeni hayat” tartışmasının eşiğine gelinmiştir. Kadını evin içinde
eğiten ve ona biraz zarafet biraz eğitim veren eski Osmanlı terbiye metotlarının, modern dünyada pek bir
anlamı kalmadığının farkına varan Ayverdi, pek çok muhafazakâr yazarın aksine, “Ah o eski güzel günler”
söylemini sürdüremeyeceğinin farkındadır. Artık önemli olan mevhum, yeni kadının nasıl ahlakla
donatılabileceği olmuştur. Sâmiha Ayverdi, bağlı bulunduğu tasavvuf kültürünün yeni hayat karşısındaki
çaresizliğini, Cumhuriyet’in sağlamayı vadettiği kamusal ahlak- terbiyeyle aşmayı seçmiştir. Bu noktada
muhafazakâr aklın sahip olduğu İslam dininin örf, adet, geleneklerle desteklenmiş terbiye anlayışını,
Cumhuriyet’in laik kurgusunu güçlendirecek, “muhafazakâr silahlar” olarak yardıma çağırmaktan çekinmez
(Ayverdi, 1974; Ayverdi, 1976: 202-301).
Ayverdi kendi düşüncelerini terkip anlayışı içinde ele almakta; sırtını tasavvufa, edebe, ahlaka, aile
yapısına, kültüre, şahsiyete ve cemiyete dayamaktadır. Türk muhafazakârlığı içinde erkeklerin arasında nadide
bir kadın derviş- pirdir. Muhafazakâr dünyanın erkek egemen sahasına bir kadın olarak dalan Ayverdi, kadını
kendisine atfedilen dar mekânlardan çıkarmasına karşın, bunu feminist bir ruhla yapmış değildir. Onun
şiarında muhafazakâr düşünce cinsiyetsiz bir yapı arz eder (Çağlıyan İçener, 2016: 135-136). İbadete önem
vermesine rağmen, dinde kolaylıklar yaratılarak, saf iman eksenli bir bilince erişilebileceğini savunmaktadır.
Örneğin Kur’an-ı Kerim’de kadının örtünmesi ile ilgili ayetlerin olduğunu, fakat hiçbir din âliminin
örtünmenin biçimsel şeklini tarif edemeyeceğini belirtir. Ona göre tesettür, her ülkede farklı uygulanmakta
olup, çok basit bir anlatımla kadınların edepli namuslu olarak giyinme şeklindir (Ayverdi: 313-377).
Tanpınar’ın betimlediği üzere, Türk romanında kadın olgusu, hem oldukça verimli hem de çok ihmal
edilmiş bir alandır. İlk Türk romancılarının her gün yan yana oturdukları, hatta bir hayatı birlikte yaşadıkları
kadınlara karşı korkunç bir cehalet örneği sergilediklerini kaydeden Tanpınar, yerli yazarların romanlarında,
kendi yalnızlıklarını paylaşan kanlı- canlı kadınları tarif etmek yerine, tamamen kafalarında canlandırdıkları
meçhul kadınları aktardıklarını söylemektedir (Tanpınar, 1998: 62). Böylelikle de örneğin Namık Kemal,
Şinasi hatta Ömer Seyfettin gibi zamanın ünlü yazarlarının betimledikleri kadın tasvirleri, gerçekle illiyet bağı
bulunmayan kimlikleri taşımalarından ötürü, gerçekçilik vasfını yakalayamamaktadırlar.
Aynı hatanın ileriki kuşaklara da yansıdığından şikâyet eden Tanpınar, kadının modern Türk
romanında yüceliğini yitirip cinsiyetiyle var olmaya çalıştığına öne sürerken, benzer görüşleri serdeyleyen
Özel de, Yakup Kadri, “toy sosyolog” imajı çizen Halide Edip ve yeni dönemin ünlü ismi Adalet Ağaoğlu’nun
da bu yanlıştan nasiplerini aldıklarını kaydetmektedir (Özel, 2017: 12). Kadın yazarların yine de kadın tasviri
noktasında, erkeklerden daha başarılı bulan bu yaygın inanca göre Sâmiha Ayverdi, kültürlü (münevver),
aydınlanmanın kazanımlarıyla kavgalı olmadan onu sorgulayabilen kadınları seçerek idealleştirmektedir.
Öztürk ve Can, Ayverdi’nin kadın karakterlerinin münevver olmalarından kaynaklanan ve muhafazakâr
yazının hastalığı olarak kadını salt eş- anne olarak görme yaklaşımının ötesine geçen bir tavır takınarak, Türk
edebiyatında özgül bir yer işgal ettiğinin savunmaktadır. “Müspet muhafazakârlık” olarak adlandırdıkları, bu
kadın tiplemesi nedeniyle gerek döneminin muhafazakâr edebiyat anlayışının gerekse kadını erkeğin sözüne
güç katan yan anlamsal düzlemlerde betimleyen Cumhuriyet dönemi yazarlarından ayrıştıran Öztürk- Can,
bilgisinin derinliğiyle ahlaki seciyesini yükselten muhafazakâr münevver karşısında, her türlü kadın
karakterinin etkisini yitirerek sıradanlaşmaya mahkûm kaldığını ifade etmektedirler.
3. Muhafazakâr “Münevver” Kadınlar
Öztürk ve Can, “Ayverdi’nin romanlarındaki münevver kadınlar yaşadıkları dönemin müstesna
kişileridir. Ancak yazar, onları zamanın dışında kalmış bireyler olarak görmez. Hatta bu zarif ve kültürlü
kadınlar az çok yazarın kendisini de temsil ederler. Dahası, Ayverdi’nin dâhil olduğu muhitlerde yakından
tanıdığı gerçek kişilerden izler taşımaktadırlar. İnsan ve Şeytan yazarı, Türk toplumunun ahlaki çöküşe
uğradığı ve kadınının hüviyetini kaybettiği bir dönemde okurlarının huzuruna güçlü bir kadın tipiyle çıkmıştır.
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Onları güçlü kılan hususiyet itikatlarıdır. Sâmiha Ayverdi’nin dindar-münevver kadınları kendini
gerçekleştirmiş bireylerdir. … Sâmiha Ayverdi aynı zamanda mütefekkir bir yazardır. Dolayısıyla insanı
içgüdüleriyle izah etmeye çalışan psikanalizmin karşısına daha güçlü bir teoriyle çıkamamanın ıstırabını
duymaktadır. Yukarıda yer verilen cümlelerde cinsel içgüdünün kişiliğin ekseni sayılmasına itiraz eden
Ayverdi, Freud ve takipçilerinin, sufizmi ve ilahî aşkı bilmediklerini düşünmektedir” şeklinde bir belirleme
yapmaktadırlar (Öztürk ve Can, 2018: 80-85).
Sâmiha Ayverdi’nin, önemli bir diğer özelliği, ilham aldığı Yahya Kemal ekolü gibi onun da, dünyayı
bilen ve yabancılar karşısında aşağılık kompleksi çekmeyen eşit bir üslup takınmasıdır. Birçok Avrupalı yazar
ve akademisyenle etkileşim halinde olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda ilişki içinde olup mektuplaştığı
Annemarie Schimmel (1922-2003), bu kişilerin en önemlilerinden biridir. Annemarie Schimmel 1922’de
Almanya’nın Erfurt kentinde doğmuştur. 1954- 1959 yılları arasında Ankara İlahiyat Fakültesi’nde görev
almış ve kürsünün kurulmasında öncülük etmiştir. Schimmel’in, Doğu’nun kültür- inanışlarına olan ilgisi,
çocukluk dönemi okuduğu bir masalla başlamıştır. Akademik çalışmalarında Doğu’nun mistik öğelerine,
sufilik geleneğine ve Mevlana’ya yer vermiştir (Schimmel, 2017: 21). 1950’lilerin başında Farsça ve Arapça
birtakım çalışmaları incelemek üzere İstanbul’a gelmiştir.
4. Batıyla Eşit Düzeyde Konuşmak: Schimmel Vakası
Burada Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958) ile tanışarak, kendi hayalini gerçekleştirmiştir (Özkan,
2003: 156). Kendisine Cemile olarak seslenilmesini isteyen Schimmel, tasavvufta önemli bir isim olarak
gördüğü Ayverdi’ye, çevirileriyle yazılarını yollamıştır. Ayverdi, Cemile’nin (Schimmel) Doğu ile Batı
arasında yaptığı çalışmalarla bir köprü görevi üstlendiğini belirtmiştir. Ayverdi’ye göre Schimmel, dünyanın
tamamına örnek olmuş, erdem timsali bir insandır (muhafazakâr münevver kadın?) (Ataman ve Havlioğlu,
2015: 30-62). Ayverdi’nin Batı’dan Türkiye’ye gelip ülkemizde önemli işler başaran sufi bir yabancıyla
kurduğu ilişki, geleneksel yerli- yabancı aydın karşılaşmalarından farklıdır. Alışık olunanın aksine, Batılı
kadının Türk düşünce hayatının etkisi altında kalması ve gerek Yahya Kemal gerekse Sâmiha Ayvedi ile
ilişkisinde, kendisini altta konumlandırması önemlidir. Schimmel’in, yazıları inceleyen değil, yazıları
incelenen kişi olmayı kabullenmesi, Beyatlı ile Ayverdi’de açıkça gözlenen Batı ile eşit tonlarda konuşma
özelliğinin bir dışavurumudur.
Tüm bu görüşlerine ek olarak Sâmiha Ayverdi, Osmanlı’dan buyana, Türk toplumunun seçkinlerinin
devşirildiği Rumeli’den geldiğini unutmaz. İstanbul’u da, buram buram Rumeli koktuğu için sever.
Geleneksel Osmanlı üst sınıflarının, halkın tüm renkleriyle bütünleşip, şehre anlam kattığına inanan Ayverdi,
Rumelilik damgasıyla Balkanlara vurulan mührün, Osmanlı devletini ve onun ardılı Türkiye Cumhuriyetini
Avrupa ile bütünleştirdiğini varsaymaktadır.
Ayverdi bu görüşleriyle kendisini yakın hissettiği Yahya Kemal’den ziyade, Ziya Gökalp’in tezine
yaklaşmaktadır. Bilindiği gibi Gökalp Türklerde dinden ziyade millet kavramının daha etkin rol oynadığını
ve tarihte defalarca kez din değiştiren Türklerin, etnik kimliklerini korumaya aşırı özen gösterdiklerini
savunmaktadır (Gökalp, 1987: 40-49). Hem Tanzimat’ı mahkûm eden, Rönesans’tan hayranlıkla bahsederken
Batı düşmanlığını elden bırakmayan Ayverdi, Rumeli’den kaynaklanan köken sorunu ve Türk- İslam
değerlerinden “münevver mütedeyyin kadın” yetiştirme çabalarında, Türk muhafazakârlığına has ikircimli
yarılma durumunu, kendisi de yaşar. Bu nasipsiz arayışın sonundaysa, kendi şeytanını, yani Batı medeniyetini
Türk- İslam unsuruna sokan aracıları bulur ve suçlar.
‘’İ’la-yi Kelimetullah’’4 kavramına eserlerinde yer vermesi, cihat, gaza, tevhit, basiret, yeniden doğuş
gibi değer içeren kavramların, Ayverdi’nin eserlerinden yeniden anlam kazanmasını sağlamıştır (Açıkgöz,
‘’Sözlükte ‘yükseltmek, yüceltmek’ anlamındaki i‘lâ masdarıyla ‘Allah’ın sözü’ mânasındaki kelimetullāhtan oluşan bu terkipte
yer alan kelimetullahın, tevhid inancının esasını teşkil eden ‘lâ ilâhe illallah’ (Allah’tan başka tanrı yoktur) sözünü ve daha genel
olarak Allah’ın insanlığa gönderdiği son dini ifade ettiği kabul edilmektedir. Bu durumda i‘lâ-yi kelimetullah tabiri, Allah’ın
dininin ve tevhid inancının yüceltilip yaygınlaştırılması yolunda gösterilen gayret ve faaliyetleri kapsamakta, cihad ve savaş
kelimeleriyle birlikte Kur’ân-ı Kerîm’de sıkça zikredilen ‘fî-sebîlillâh’ (Allah yolunda) kavramıyla yakından ilgili
bulunmaktadır’’ (Yurdagür, 2010).
4
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1988: 40-44). Ayverdi İslam’a ilişkin yorumları sebebiyle, muhafazakâr kesimle çelişmiştir. Yaşamı boyunca
İslam’ın sadece çölde yaşayan Araplara indirildiği görüşüne karşı olduğu gibi, radikal ve gelenekçi İslamcılara
ve İslam’ın Vahhabi5 yorumlarına da karşı çıkmıştır. Ayverdi kendine has sufi yönünü her zaman ön plana
çıkarmıştır. İslam’ın şeriatsız şeklini onaylamamıştır. Dini vecibelerini yerine getirmekten kaçınarak sufi
çevresine girmek isteyenlere karşı çıkmıştır (Ayverdi, 2005: 290-312). Fakat ibadetlerin salt ne cennet vaadi
ne de cehennem azabından kurtulma umuduyla yapılmasını istemektedir. Onun için ibadet, Allah rızası için
çıkarsız bir yoklukla yapılandır.
Kadın hareketinin, tarihsel olarak Batılı görüşleri savunan ve/veya Batılılaşmış Kemalist kadınlarla
ilişkilendirildiği bir ülkede, Osmanlı dönemi kadın hareketi önderlerinin zorlukla hatırlanması doğaldır.
Ancak Ayverdi ününü, muhafazakâr görüşleriyle olduğundan ziyade, Kenan Rifâî altında örgütlenen, Rufailik
hareketinin şeyhliğini- pirliğini, 30 yıldan fazla bir süre başarıyla taşımasından almaktadır. Dolayısıyla
kendisinin muhafazakârlığı önemle anımsatılsa bile, kadın hareketi içinde yer edinebilmesi şaşırtıcı bir
durumdan ziyade, “bilek gücüyle elde edilmiş konum” şeklinde yorumlanmalıdır. Zira onun bu uğurda verdiği
kavga, muhafazakârlığın serin sularından aldığı destekle değil, hem Kemalist hem de muhafazacı tarih
yorumlarına karşı, kazanılmış tam bir “zafer” olarak görülmelidir. Eserlerinde, kadınların kurtuluşu,
Osmanlı’nın elit kesimi, Türk Milliyetçiliği, mistik Doğu düşüncesi ve burjuva yaşamını kurgulayarak
otobiyografik çalışmalara yer vermiştir. (Aytürk ve Mignon, 2013: 59)
İşler çatallaşınca Batı’nın her zaman Türklere düşmanca yaklaştığı ve içeride onlara yardım eden
mihrakların bulunduğu tezine geri dönen Ayverdi, görüşlerini, şu şekilde özetlemektedir: ‘’Batı elbette
Türk’ün karşısında olmayı, bir iman meselesi bilecekti. Şaşılacak olan bizim içimizde, Batı’nın kendi imanına
hizmet edecek insanları bulması değil midir, efendim’’ (Ayverdi, 2013: 8-9).
SONUÇ: MUHAFAZAKÂR “MÜNEVVER”İN UNUTULMASI
Son olarak Ayverdi’nin, Rifâî tarikatının diğer baskın kadınları gibi hem dinsel hem düşünsel yönden
dirayetli- muhafazakâr kitleyi etkileyici duruşu, onu en azından yerli kadın hareketinin sağ cenahının önde
gelen isimlerinden biri yapar. Oysa Ayverdi’ye siyasetin sağ kanadında beslenen “ikircimli güven” bir yana
sol, neredeyse Sâmiha Ayverdi külliyatını yok saymaktadır. Bazı kadın dergilerinden yükselen minnettar
nidalara rağmen, örneğin Ayverdi’nin, İletişim Yayınlarından çıkan “Çağdaş Türkiye’de Siyasi Düşünce:
Feminizm” başlıklı 10. cildinde yazar- kuramcıya özel bir başlık bile açılmaması düşündürücüdür. Oysa
Ayverdi, muhafazakâr kadından bahsedilirken değinilip geçiştirilebilecek bir isimden çok daha önemli
olmalıdır. Ayverdi’nin muhafazakâr kadın tipi araştırılırken, en azından kitapta İslami Feminizm altında
zikredilen isimler kadar, hatta genelde karşılaştırıldığı Halide Edip Adıvar gibi özgün bir kimlik taşımadığı da
ifade olunamaz.
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Prof. Dr. Ebru ÇETİN; Nael Shıhab Ahmed AHMED
TÜRKMEN ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF HEALTHY LIVING STYLE BEHAVIORS OF TURKMEN STUDENTS

ÖZ
Bu araştırma, Türkiye’de yaşayan Türkmen öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ölçmek
amacı ile yapılmıştır. Araştırmaya Türkiye'de bulunan Türkmen öğrencileri farklı okullarda okuyan 99’u
erkek ve 51’i kadın olmak üzere toplam 150 Türkmen öğrenci katılmıştır. Araştırmada kullanılan ‘’Kişisel
Bilgi Formu’’ ve ‘’Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarını Ölçeği II’’ uygulanarak veriler araştırmacılar
tarafından toplanmıştır. Ölçek de yer alan sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme, manevi gelişim,
kişilerarası ilişkiler ve stres boyutu alt boyutlarında değerlendirilmiştir. Yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi ve gelir
düzeyi değişkenleri üzerinde inceleme yapılmıştır. İstatistiksel olarak verilerin değerlendirilmesi için
Ölçekten elde edilen verilerin istatistiksel analizi için Microsoft Excel ve SPSS 22.0 (Statistical Package for
Social Sciences, Chicago, Illinois, United States) bilgisayar programı kullanılmıştır. Bu doğrultuda
sporcuların cinsiyet, eğitim seviyesi değişkenlerine göre T-Testi, gelir düzeyi değişkinine göre ise One-Way
Anova analizi kullanılmıştır. Anova analizi sonucunda farkın kaynağını belirlemek adın post-hoc tukey analizi
uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde Türkmen öğrencilerin yaş, eğitim seviyesi ve gelir düzeyi
değişkenlerine göre herhangi bir istatistiksel farklılık görülmemiştir. Ancak cinsiyet değişkeni
değerlendirildiğinde manevi gelişim alt boyutunda kadınların erkeklere göre daha sağlıklı yaşam biçimi
davranışları geliştirdiği görülmüştür.
Sonuç olarak Türkiye’de yaşayan Türkmen öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının
değerlendirilmesinde az da olsa cinsiyete bağlı olarak bir farklılık gösterdiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Türkmen öğrenciler, sağlıklı yaşam, sağlıklı davranışlar, mülteci, göç.

ABSTRACT
This research was conducted to measure the healthy lifestyle behaviors of Turkmen students living in
Turkey. A total of 150 Turkmen students, 99 of whom are male and 51 female, who study at different schools
in Turkey, participated in the study. The data were collected by the researchers by applying the "Personal
Information Form" and the "Healthy Lifestyle Behaviors Scale II" in the study. Health responsibility, physical
activity, nutrition, spiritual development, interpersonal relationships and stress dimensions in the scale were
evaluated under sub-dimensions. An examination was made on the variables of age, gender, education level
and income level. In order to evaluate the data statistically, Microsoft Excel and SPSS 22.0 (Statistical
Package for Social Sciences, Chicago, Illinois, United States) computer program were used for the statistical
analysis of the data obtained from the scale. Accordingly, the T-Test was used in according to the variables
of gender and education level of the athletes, and One-Way Anova analysis was used in according to the
income level variables. Post-hoc tukey analysis of the name was applied to determine the source of the
difference as a result of Anova analysis. When the obtained results were examined, no statistical difference
was found according to the age, education level and income level variables of Turkmen students. However,
when the gender variable was evaluated, it was observed that women developed healthier lifestyle behaviors
than men in the spiritual development sub-dimension.
As a result, it can be said that there is a slight difference depending on gender in the evaluation of
healthy lifestyle behaviors of Turkmen students living in Turkey.
Keywords: Turkmen students , healthy life , healthy behavior, refugee, immigration.
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GİRİŞ
Sağlığı bir bütün olarak ele alacak olursak ve tanımlarsak sadece hastalıklar ve rahatsızlıklar
bakımından değil fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda da iyi olma durumudur. (Özer, 2006). . Sağlık düzeyini
en üst seviyeye çıkarabilmek için bireylere yeterli bilgi, beceri, olumlu tutum ve davranışların kazandırılması
gerekmektedir (Zaybak ve Fadıloğlu, 2004, s.79). Günümüzde toplumlar modernleştikçe yada şu an içinde
bulunduğumuz yaşam çerçevesinde insanlık salgın, savaşlar, ekonomik güçlükler yada eğitim amaçlı olarak
göçe maruz kaldığı için fiziksel aktivite azalmaktadır. Fiziksel aktivite sağlıklı bir yaşam için önem verilmesi
gereken etkenlerden biridir (Kudaş,Ülkar, Erdoğan ve Çırçı, 2005).
Araştırma grubunu teşkil eden Türkmen öğrenciler açısından durum detaylı şekilde ele alınacak olursa;
Türkiye’de yaşayan Türkmen öğrenciler farklı şehirlerdeki çeşitli üniversitelerde eğitim hayatlarını
tamamlamak üzere geçici süre ile gelmişlerdir. Bu öğrenciler lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
eğitimi almaktadır. Her insan için ülkesini zorunlu olarak terk etmesinin verdiği bir çok zorluk vardır. Ülke
değiştirmek öyle göründüğü kadar kolay bir şey değildir. Zira hiç tanımadığınız daha önce hiç diyalog
kurmadığınız yeni insanlarla tanışmaya yöneliyor arkadaşlık kurmaya çalışıyorsunuz ve bu ne yazık ki kağıt
üzerinde yazılıp okunduğu hatta ve hatta göründüğü kadar kolay bir süreç değildir. Zira her ülkenin kültürü
farklıdır hatta o ülkeye mensup insanların bile kendi içlerinde bile farklı ve çeşitli örf ve adetler vardır. Kaldı
ki farklı ülkelerden gelenler açısından tüm bunlara alışmak ve öğrenmek çok zorlu bir süreçtir. Tıpkı dokuz
ay anne karnında bir süreç geçirip daha sonra doğmuş bir bebeğin hayatına benzer çünkü anne karnındaki
yaşamla bizlerin yaşamış olduğu gerçek hayat arasında çok büyük farklılıklar vardır. Göç, insanlık için
deǧişmeyen olguların başında yer almaktadır. Göç tanımları incelendiǧinde birçok boyutu olan bu kavramının
karmaşık bir yapısının olduǧu görülmektedir. Bu karmaşık yapı; göç olgusunun tanımlanması, yorumlanması
ve çözümlenmesinde sorun yaşanmasına sebep olmaktadır (Işık 2012). Insan hayatında büyük öneme sahip
olan göç, tüm toplumsal olaylarda olduǧu gibi ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal birçok faktör tarafından
etkilenmektedir (Şahin 2010).
Ülkesini zorunlu olarak terk eden insanların maalesef ki akıllarına egzersiz yapmak ayda veya yılda
bir kere gelir veyahutta hiç gelmez bunun başlıca nedenlerinden birisi geçim derdidir. Zira kimisi evli ailesine
her gün nasıl ekmek götüreceğini düşünürken kimisi ben okuyamadım bari kardeşim okusun da ileride güzel
bir hayatı olsun derdinden egzersiz yapmaya yönelik düşünemeyebilir. Toplumların kendine özgü kültürel
deǧerleri ya da koşulları sebebiyle göçün nedenleri farklı olabilmektedir. Modern çaǧda göç nedenlerinin
başında evlilik, eǧitim fırsatları, kişisel inançlar, daha iyi yaşama arzusu, emeklilik, aile üyesinin tayini/iş
deǧişikliǧi, doǧal afet gibi nedenler yer almaktadır (Babaoǧlu Akdeniz 2013; Kartarı 2006; Aksoy 2012).
Sebep ne olursa olsun fiziksel, sosyal ve kültürel olarak bireyleri ve beraberinde toplumu etkisi altına alan
göç, saǧlık üzerinde yadsınamaz etkiye sahiptir (Kartarı 2006; Aksoy 2012).Bu nedenle göç, bireylerin
saǧlıǧını etkileyen önemli bir sosyal olgu olarak deǧerlendirilmelidir. Özellikle metropol şehirlere doǧru
ilerleyen ve önemli oranda nüfus birikmesine sebep olan göçün; işsizlik, eǧitim, konut, çevre, altyapı ve ulaşım
sorunları ile beraber önemli saǧlık sorunlarına da yol açtıǧı aşikârdır (Topçu ve Beşer 2006). Sağlıklı yaşam
biçimine sahip olmak ise bireylerin yaşam kalitesini artırarak olumlu sağlık sonuçları elde etmelerine yardımcı
olmaktadır (Chiou, Hsu ve Hung, 2016, s. 2).Yapılan bu çalışmanın amacı geçici süre ülke değiştirmek
zorunda kalan Türkmen öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını tespit ederek değerlendirmektir.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Araştırma, tarama modelinin kullanıldığı bir çalışmadır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan
bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan, birey
ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde
değiştirme, etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 2017). Araştırmanın modeli Şekil 1’de sunulmuştur.
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Sağlıklı Yaşam
Biçimi
Davranışları

Cinsiyet
Eğitim Düzeyi
Gelir Düzeyi

Şekil 1. Araştırma Modeli
Araştırma Grubu
Araştırmaya 99’u erkek Xyaş=21,78±3,58 (%66,0), 51’i kadın (%36,0) Xyaş=21,53±3,64 olmak üzere
toplam 150 Türkmen öğrenci gönüllü olarak katılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi ile ilgili
demografik bilgilerini içeren sorulardan oluşmaktadır.
Ölçeğin Uygulama Aşaması
Ölçek uygulanmadan ilk olarak çalışmanın amacı hakkında öğrencilere bilgi verilmiş ve elde edilen
verilerin sadece bilimsel bir araştırma için kullanılacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda 64 öğrenciden yüz yüze
görüşme ile veriler toplanmıştır. Ayrıca Google form aracılığı ile 84 öğrenciden daha veri toplanmıştır.
Bununla birlikte isteyen katılımcılara araştırma sonucu hakkında bilgi verileceği ifade edilerek istek
doğrultusunda mail adresi alınmıştır.
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II
Walker ve ark. (1987) tarafından geliştirilen Ölçek bireyin sağlıklı yaşam biçimi ile ilişkili olarak
sağlığı geliştiren davranışları ölçmektedir. Türkçe uyarlama çalışması Bahar ve ark. (2008) tarafından
yapılmıştır. Ölçek 52 madde ve 6 alt boyuttan oluşmaktadır. 4’lü likert tipinde değerlendirilen ölçeğin tüm
maddeleri olumludur. Ölçeğin puanlaması, hiçbir zaman (1), bazen (2), sık sık (3), düzenli olarak (4) şeklinde
yapılmaktadır. Ölçekten alınacak en düşük puan 52, en yüksek puan 208’dir. Ölçekten alınan puanların yüksek
olması, bireyin daha iyi sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına sahip olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada
ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,94’dür. Ölçeğin geliştirilme sürecinde alt boyutlara ilişkin Cronbach
Alpha iç tutarlılık katsayılarının ,64 ile ,80 arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmada ise elde edilen
Cronbach Alpha katsayıları Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği Alt Boyutlarına İlişkin İç Tutarlılık
Katsayıları
Alt Boyutlar
Alpha (α)
Sağlık Sorumluluğu
Fiziksel Aktivite
Beslenme
Manevi Gelişim
Kişilerarası İlişkiler
Stres Yönetimi

Cronbach
,76
,69
,61
,81
,70
,66
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Tablo 1’de araştırma kapsamında kullanılan ölçeğin alt boyutlarından elde edilen değerlerin ,61 ile ,81
arasında değiştiği görülmektedir. Literatür incelendiğinde Alpar, (2001), (α=,60) ve üzeri değerlerin oldukça
güvenilir olduğunu belirtmektedir.
Verilerin Analizi
Ölçekten elde edilen verilerin istatistiksel analizi için Microsoft Excel ve SPSS 22.0 (Statistical
Package for Social Sciences, Chicago, Illinois, United States) bilgisayar programı kullanılmıştır. Araştırmada
ilk olarak analizlerin uygunluğu ve varsayımların kontrolü için boş verilerin değerlendirilmesi, hatalı ve eksik
dolduran veriler tespit edilmiştir. Bu işlemler neticesinde 3 kişinin verileri analiz dışı bırakılmıştır.
Bu aşamadan sonra uç verilerin değerlendirilmesi için mahalanobis uzaklığı göz önünde
bulundurularak belirlenen 8 kişinin daha verileri analiz dışı bırakılarak toplam 150 kişinin verileri üzerinden
analizler yapılmıştır. Devam eden süreçte analiz yöntemlerini belirlemek adına normallik testi işlemleri
yapılmıştır. Ölçek alt boyutların ait toplam puan dağılımı için çarpıklık ve basıklık değerlerine bakıldığında
dağılımın normal olduğu tespit edilmiştir (Kim, 2013 Tablo 2). Bu doğrultuda sporcuların cinsiyet, eğitim
düzeyi değişkenlerine göre T-Testi, gelir düzeyi değişkinine göre ise One-Way Anova analizi kullanılmıştır.
Anova analizi sonucunda farkın kaynağını belirlemek adın post-hoc tukey analizi uygulanmıştır.
BULGULAR
Tablo 2. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği Alt Boyutlarına İlişkin Ortalama, Standart
Sapma, Çarpıklık ve Basıklık Değerleri
Çarpıklık

Basıklık

Alt Boyutlar
N
Ss
Sağlık Sorumluluğu150 19,8200 5,39086 ,062

-,337

Fiziksel Aktivite

150 17,7667 4,46826 ,385

,555

Beslenme

150 20,0667 4,38066 -,300

-,053

Manevi Gelişim

150 26,4600 5,68364 -,82

1,148

Kişilerarası İlişkiler 150 23,8067 4,98278 -,641

,913

Stres Yönetimi

,362

150 20,1667 4,52201 -,299

Tablo 2’de çarpıklık değerlerinin -,828 ile 385 arasında, basıklık değerlerinin ise ,-337 ile 1,148
arasında olduğu tespit edilmiştir. Kim (2013) referansı dikkate alındığında dağılımın normal olduğu
görülmektedir.
Tablo 3. Öğrencilerin Cinsiyet Değişkenine Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeğinden
Almış Oldukları Puanlara İlişkin T-Testi Sonuçları
Alt
Boyutlar
t
df
p
Cinsiyet
N
Ss
Sağlık
Erkek
99
20,2727
5,72288
1,438
148
,152
Sorumluluğu
Kadın
51
18,9412
4,60613
Fiziksel
Erkek
99
17,9091
4,71881
,543
148
,588
Aktivite
Kadın
51
17,4902
3,96672
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Beslenme
Manevi Gelişim
Kişilerarası
İlişkiler
Stres Yönetimi

Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

99
51
99
51
99
51
99
51

20,1313
19,9412
25,7374
27,8627
24,1313
23,1765
19,7475
20,9804

4,48955
4,20196
5,88943
5,02402
5,46538
3,85074
4,51153
4,47433

,251

148

,802

-2,197

148

,030*

1,113

148

,268

-1,590

148

,114

Tablo 3’te öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde,
Sağlık Sorumluluğu (t(148)=1,438, p>.05), Fiziksel Aktivite (t(148)=,543, p>.05), Beslenme (t(148)=,251, p>.05),
Kişilerarası İlişkiler (t(235)=1,113, p>.05), Stres Yönetimi (t(235)=-1,590, p>.05) alt boyutlarında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Manevi Gelişim (t(235)=-2,197, p<.05) alt boyutunda
ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu boyuttaki farklılık incelendiğinde,
kadın öğrencilerin ( =27,86) puan ortalamalarının erkek öğrencilere göre ( =25,73) daha yüksek olduğu
görülmüştür.
Tablo 4. Öğrencilerin Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
Ölçeğinden Almış Oldukları Puanlara İlişkin T-Testi Sonuçları
Alt Boyutlar
Eğitim
t
df
p
Düzeyi
N
Ss
Sağlık
Lise
148
110
19,6727
5,50414
-,554
,581
Sorumluluğu
Lisans
40
20,2250
5,11151
Fiziksel
Aktivite

Lise
Lisans

Beslenme

Lise
Lisans

Manevi Gelişim

Lise
Lisans

Kişilerarası
İlişkiler

Lise
Lisans

Stres Yönetimi

Lise
Lisans

110

17,8182

4,33289

40

17,6250

4,87636

110

19,9818

4,47620

40

20,3000

4,15223

110

26,8636

5,62673

40

25,3500

5,76261

110

23,8636

4,81297

40

23,6500

5,48448

110

20,1364

4,35464

40

20,2500

5,01153

27

,233

-,392

1,448

,231

-,136

148

148

148

148

148

,816

,695

,150

,817

,892
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Tablo 4’te öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları eğitim düzeyi değişkenine göre
incelendiğinde, Sağlık Sorumluluğu (t(148)=-,554, p>.05), Fiziksel Aktivite (t(148)=,233, p>.05), Beslenme
(t(148)=-,392, p>.05), Manevi Gelişim (t(235)=1,448, p>.05), Kişilerarası İlişkiler (t(235)=,231, p>.05), Stres
Yönetimi (t(235)=-,136, p>.05) alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit
edilmiştir.
Tablo 5. Öğrencilerin Gelir Düzeyi Değişkenine Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
Ölçeğinden Almış Oldukları Puanlara İlişkin Anova Sonuçları
Değişkenler
Düzeyi
Sağlık
Düşük
Sorumluluğ
u
Orta

Gelir

sd
N
30

21,600
0

89

19,348

31

Toplam

15
0

Fiziksel
Aktivite

Düşük

Beslenme

Düşük

Manevi
Gelişim

Düşük

Kişilerarası Düşük
İlişkiler
Orta

23,955

Stres
Yönetimi

Düşük

30

4,9827
8

19,066

89

4,0252

2

1
20,685

4

14
9

23,806

7
Orta

4,6810
1

7

14
7

23,612

15

2

5,1893
9

9
0

4,7971
5

1

Toplam

,46
0

5,6836

23,566

31

,780

4

7
89

14
9

26,460

30

Yüksek

5,2421
0

0

14
7

26,709

15
0

2

5,7485
6

7
Toplam

5,9605
0

26,764

31

,88
6

4,3806

25,300

0
Yüksek

,121

6

0
89

14
9

20,066

30

Orta

5,0090
2

7

14
7

20,096

15
0

2

4,2569
7

8
Toplam

4,1820
6

19,943

31

,97
2

4,4682

20,400

8
Yüksek

,028

6

0
89

14
9

17,766

30

Orta

4,1824
0

7

14
7

17,677

15
0

2

4,5615
2

4
Toplam

4,6158
1

17,741

31

,12
9

5,3908

17,933

6
Yüksek

2,07
8

6

3
89

14
9

19,820

30

Orta

5,8300
3

0

14
7

19,451
6

p

2

5,2355
9

F

4,8980
4

14
7

28

Fark
-Tukey

3

3
Yüksek

Ss
5,1835

,097

,90
8
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Yüksek

31

19,741
9

Topla
m

15
0

3,6511
9

20,166
7

14
9

1,62
3

,20
1

4,5220
1

Tablo 5’te öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları eğitim düzeyi değişkenine göre
incelendiğinde, Sağlık Sorumluluğu (F(2−149)=2,078; p>.05), Fiziksel Aktivite (F(2−149)=,028; p>.05),
Beslenme (F(2−149)=,121; p>.05), Manevi Gelişim (F(2−149)=,780; p>.05), Kişilerarası İlişkiler (F(2−149)=,097;
p>.05), Stres Yönetimi (F(2−149)=1,623; p>.05), alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
göstermediği tespit edilmiştir.
TARTIŞMA
Araştırmada göçmen öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve
gelir düzeyi değişkenleri üzerinden incelenmiştir. Davranışlar sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme,
manevi gelişim, kişilerarası ilişkiler ve stres boyutu alt boyutlarında değerlendirilmiştir. Katılımcıların
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği Alt Boyutlarına İlişkin Ortalama, Standart Sapma, çarpıklık
değerlerinin -,828 ile 385 arasında, basıklık değerlerinin ise ,-337 ile 1,148 arasında olduğu tespit edilmiştir.
Kim (2013) referansı dikkate alındığında dağılımın normal olduğu görülmektedir.
Katılımcıların sağlıklı yaşam biçimi davranışları cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde, Sağlık
Sorumluluğu, Fiziksel Aktivite, Beslenme, Kişilerarası İlişkiler, Stres Yönetimi alt boyutlarında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Manevi Gelişim alt boyutunda ise istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu boyuttaki farklılık incelendiğinde, kadın öğrencileri erkek
öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Göç ve sağlık arasındaki ilişkinin önem bir boyutu, göç
sürecinin kişilerin ruhsal sağlığı üzerine etkileridir. Literatürde göçün ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediğini
belirten farklı çalışmalar yer almaktadır. Özellikle zorunlu göçün ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediği ve
kadın göçmenlerin erkek göçmenlere göre daha fazla duygusal zorlanma yaşadığı belirtilmektedir (Akdeniz
ve Öz 2009, Sır ve ark. 1998). Bir diğer çalışmada göç eden kadınların stresle baş etmede diğer bireylere göre
daha yetersiz olduğu saptanmıştır (Topçu, 2006) Göç eden insanlar farklı bir dil, tutum ve yeni rollere alışmak
zorundadır. Daha da önemlisi sosyal destek ağlarından ayrılmak zorunda kalmışlardır (Nicholsan 1997,
Hondius ve ark. 2000, Miller ve ark. 2002, Knipscheer ve Kleber 2006). Göç edilen toplumsal çevredeki farklı
yaşam biçimi ve kavramlar, özellikle kadınlarda psikososyal sorunları belirgin hale getirebilmektedir. Bireyin
hem kendisi hem de çevresi ile iyi ilişkiler kurabilmesi ve bu ilişkileri sürdürebilme derecesi olarak tanımlanan
psikososyal uyum kavramı özellikle bu kadınlar için hayati önem taşımaktadır (Başkak ve ark.2005).
Araştırmada Türkmen kadın göçmenlerin manevi gelişim boyutunda erkeklere göre daha sağlıklı davranma
nedenleri stresle başa çıkmada manevi gelişime daha çok yönlenmelerinde kaynaklanmış olabileceği şeklinde
açıklanabilir.
Katılımcıların sağlıklı yaşam biçimi davranışları eğitim düzeyi değişkenine göre incelendiğinde,
Sağlık Sorumluluğu, Fiziksel Aktivite, Beslenme , Manevi Gelişim, Kişilerarası İlişkiler , Stres Yönetimi alt
boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Göçmen ve mülteci
öğrenciler eğitim sistemi içerisine dahil edildiklerinde bir yabancılaşma sorunu yaşarlar. Velazquez (1996),
yabancılaşmayı arzu edilen roller ve deneyimler ile gerçekte yaşanan rol ve deneyimler arasındaki tutarsızlık
olarak tanımlamıştır. Yabancılaşma yaşandığı zaman okul göçmen ve mülteci öğrenciler için acı veren bir
deneyim halini alır. Bu öğrenciler okul sistemine dahil olduklarında kendilerini güçsüz, dışlanmış ve okul
yaşamları üzerinde etkilerinin olmadığı biçiminde hissederler. Bu hislere karşı da öğrencilerin uyguladığı en
büyük savunma mekanizması yabancılaşmadır (Velazquez,1996). Türkmen öğrenciler açısından
değerlendirdiğimizde eğitim açısından okul ve arkadaşlarına entegre konusunda her seviyedeki eğitim kurumu
boyutunda büyük problemler yaşamadıkları söylenebilir. Bunun sebebi olarak da çok ciddi kültürel
farklılıkların olmaması ve ortak dil kullanımın etkisi olduğu söylenebilir.
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Gelir düzeyi değişkeni üzerinden yapılan incelemede sağlıklı yaşam biçimi davranışları sağlık
sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme, manevi gelişim, kişilerarası ilişkiler, stres yönetimi alt boyutlarında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Araştırma grubunda yer alan Türkmen
öğrencilerin gelir düzeyleri genel olarak orta düzey ve birbirine yakın olması böyle bir sonucun çıkması
noktasında etkili olabilir.
Göçmenlerin yaşadıkları bu önemli ruhsal sorunlarla beraber fiziksel ve sosyal sorunlarda
görülmektedir (Mccann, Poot, Sanderson 2010). Göç eden bireylerde sıklıkla görülen ve tedavi edilmediǧinde
ölüme kadar ilerleyen saǧlık sorunlarının başında bulaşıcı hastalıklar gelmektedir (Mccann, Poot, Sanderson
2010). Göçün insan sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlarla mücadele göçün yarattığı sorunların ortadan
kalkması için oldukça önemlidir. Yoğun olarak göç hareketlerinin yaşandığı bölgelerde güçlü bir birinci
basamak sağlık hizmeti ağı kurulması ve bu hizmetin diğer sosyal hizmetlerle desteklenmesi gerekmektedir
(Bakar 2009). Göçün sağlığa olumsuz etkisi, erkeklere oranla kadınları daha çok etkilemektedir. Kadınların
sağlığını iyileştirme ile tüm göçmenlerin sağlığı korunmuş olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası
ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) için göç eden bireylerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi öncelikli
konular arasında yer almaktadır (IOM 2012).
Sonuç olarak yapılan araştırmada elde edilen sonuçlara en belirgin durum kadınların manevi gelişim
davranışları açısından erkeklere oranla daha sağlıklı davranışlar göstermesidir. Özetle tekrar söylemek
gerekirse kadın göçmenlerin stres yüklerinin erkeklere göre daha ağır olduğu yapılan çalışmalarda ortaya
konmuştur (Akdeniz ve Öz 2009, Sır ve ark. 1998 ve Topçu 2006). Türkmen göçmen kadınların ise bu stres
yükünü azaltmak amacı ile daha çok manevi gelişime yönlenmeleri çalışmadan böyle bir sonuç çıkmasında
etkili olmuş olabilir. Genel olarak Türkmen göçmenlerin daha sağlıklı davranışlar geliştirebilmeleri amacıyla
birkaç öneri vermek gerekirse öncelikli olarak Türkmen öğrencilerin, dil sorunu, beslenme problemi, davranış
şekli, ve yeni kültüre ayak uydurması sağlanmalıdır. Türkmen öğrencilerin etraflarındaki başka bireylerle
iletişim ve irtibat halinde olmalaı için ortamın daha müsait bir hale getirilmesi ve oluşmuş ve oluşacak olan
önyargıların ortadan kaldırılmasıü giderilmesi veya minimize edilmesi sağlanmalıdır. Türkmen öğrencilerin
yaşadıkları sınırlar içerisinde rekreasyonel olanakları araştırılmalı ve daha çok fiziksel aktiviteye
yönlendirilmeleri sağlanmalıdır.
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(4)
Prof. Dr. Hakan TÜRKMEN6; Y.L.Ö. Cansu SÜRGİT7
COVİD-19 SALGININDA LGS’NA HAZIRLANAN 8. SINIF ÖĞRENCİSİ OLMAK
BEING 8TH GRADE STUDENTS PREPARED FOR THE LGS EXAM IN THE COVID-19
PANDEMIC

ÖZ
Ülkemizde pandemi nedeniyle yedinci sınıfın ikinci döneminden itibaren uzaktan eğitime devam
etmek durumunda kalan ve bu sene 8.sınıf olan öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi Sınavına (LGS) hazırlık
süreçlerini ve bu sürecin psikolojilerine yansımalarını araştırmak amacı ile nitel araştırma desenlerinden
durum çalışması yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada, öğrencilerden yarı yapılandırılmış form
kullanılarak veri toplanmış ve katılımcılara 8 adet açık uçlu soru sorulmuştur. Elde edilen veriler içerik analizi
yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
Çalışma sonucunda öğrencilerin uzaktan eğitim faaliyetlerine katılabilmek için ekonomik faktörlerle
birlikte yeterli teknik donanımları olmadığı ve bu nedenle derslere düzenli katılamadıkları tespit edilmiştir.
Öğrencilerin bu süreçte bazı dersleri anlamakta zorlandıkları ve konuları yeterince anlayamadıkları için sınav
streslerinin arttığı görülmüştür. COVID-19 pandemi süreci öğrencilerin uyku düzenlerini, beslenme
alışkanlıklarını, fiziksel aktivitelerini ve ekran karşısında geçirdikleri süreyi değiştirmektedir. Öğrencilerin
motivasyonlarını ve ders çalışma sürelerini de etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19 pandemisi; uzaktan eğitim; sınav psikolojisi.

ABSTRACT
This study aims to examine the distance education studies of students who are 8th grade in the COVID19 pandemic and who are preparing for the transition to high school (LGS) exam and the reflection of this
process on their psychology. In the study, data was collected from students using a semi-structured form
consisting of eight open-ended questions. The obtained data were analyzed by content analysis method.
As a result of the study, students do not have sufficient technical equipment to participate in distance
education activities, together with economic factors, and therefore they cannot attend the classes regularly.
Moreover, students had difficulty in understanding some lessons in this process and their exam stress
increased because they could not understand the subjects sufficiently. The COVID-19 pandemic process
changes students' sleep patterns, eating habits, physical activities and the time they spend in front of the
screen. It also affects students' motivation and study time.
Keywords: COVID-19 pandemic; Distance Learning; exam psychology.
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GİRİŞ
Çin’in Wuhan kentinde başlayan sonra çevresini ve tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 virüs
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2020 Ocak ayının sonlarına doğru pandemi olarak ilan edilmiştir (Kaya, 2020).
Mevcut salgından korunmak için ülkeler almış oldukları tedbirler neticesinde insanların günlük hayatları
büyük değişikliğe uğramıştır ve bu değişiklikler yaş grupları ayırt etmeksizin tüm bireylerin ruh sağlıklarını
olumsuz yönde etkilemiştir. COVID-19’un etkilediği bireylerin kapsamı düşünüldüğünde çocukların
gelişmekte olan bilişsel, sosyal ve fiziksel düzeyleri gelişimini tamamlayan diğer bireylere göre daha fazla
etkilenen grup olmuştur (Çalışkan, 2020). Salgının sürekli yayılması, sıkı izolasyon önlemleri ve ülkeler
genelinde eğitim öğretim faaliyetlerinin açılıp kapanması ve beraberinde farklı uygulamalara geçilmesi
öğrencilerin ruh sağlığına etki etmektedir (Cao, Fang & Hou, 2020; Miralay, 2020). Ülkemizde 11 Mart
2020’de ilk vaka tespit edilmiş ve akabinde acil tedbirler alınmaya başlamıştır. Bu tedbirler neticesinde
ülkemizde öncelikle bir hafta zorunlu tatilin ardından 23 Mart 2020’de uzaktan eğitime yani öğretmen ve
öğrenciler fiziksel olarak aynı ortamda bulunmadan, sanal sınıflarda öğretim teknolojileri kullanılarak
başlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) alt yapısı güçlendirilerek
öğretmen ve öğrencilerin elektronik ortamda dersleri canlı yürütülmesi süreci ile ülkemiz bu problemin
üstesinden gelmeye çalışmıştır. 7 Haziran 2020 yılında yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı pandemi
koşullarında yapılmıştır. 2020-21 eğitim öğretim yılında güz döneminde kademeli olarak yüz yüze eğitimle
geçilmiş ve ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitim sürecinde okullara gidilmesi kararlaştırılmıştır.
Salgının kontrol altına alınamaması ve virüsün hızla yayılmaya devam etmesi nedeniyle kasım ayında yeniden
uzaktan eğitime geçilmiştir. Güz dönemi boyunca öğrencilere okul sınavları uygulanmayıp, performans notları
üzerinden değerlendirme yapılmış ve okul sınavları ikinci dönemin başında okullarda yüz yüze
gerçekleştirilmiştir. Pandemi sürecinde sağlık gerekçeleri nedeniyle farklı çözümler girmeleri gereken ulusal
sınavlar nedeniyle en çok 8. ve 12. sınıf öğrencilerini etkilemiştir (Karataş, 2020). Öğrenciler hem psikolojik
olarak bilinmeyen bir hastalıkla mücadele ederek kendilerini korumak ve çeşitli önlemler almaya uğraşmakta
hem de deneyimlemedikleri uzaktan ve online eğitimlerle sınava hazırlık sürecini sürdürmeye çalışmışlardır.
Bu sürecin uzaması ve halen devam etmesi öğrencilerin ister istemez motivasyonlarını da olumsuz olarak
etkilemiştir (Çalışkan, 2020).
Bu araştırmanın amacı COVID-19 pandemisi nedeniyle yedinci sınıfın ikinci döneminden itibaren
uzaktan eğitime devam etmek durumunda kalan ve bu sene 8.sınıf olan ve LGS’ye hazırlanan öğrencilerin
uzaktan eğitim çalışmalarını ve bu sürecin psikolojilerine yansımasını incelemektir
YÖNTEM
Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Durum
çalışmalarının temel özelliği bir ya da birden fazla durumun ayrıntılı biçimde derinlemesine incelenmesidir.
Bir duruma ilişkin faktörler bütüncül bir yaklaşımla ele alınır ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili
durumdan nasıl etkilendikleri üzerine araştırma yapılır (Karataş 2017). Araştırmaya İzmir ilinde bulunan
8.sınıfta okumakta olan 131 kişi amaçsal örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi
kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmada 8 adet açık uçlu soru içeren yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Sorular 3 uzmanın görüşleri doğrultusunda düzenlenip 20 öğrenci ile pilot uygulama
yapıldıktan sonra son halini almıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorular hazırlanırken soruların
öğrenciler tarafından net bir şekilde kolay anlaşılmasına dikkat edilmiştir. Cevaplanması ortalama 10-15
dakika süren forum, pandemi koşulları nedeniyle yüz yüze veri toplama olanağı olmadığından elektronik
ortamda (Google Drive) uygulanmıştır.
Veri Analizi
Öğrencilerin verdikleri cevaplar içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma
sorularına göre temalar oluşturularak her soruda öğrencilerin verdiği cevaplar birbirinden benzer ve farklı
özellikleriyle, olumlu ya da olumsuz yönleriyle gruplandırılmıştır. Öğrencilerin yanıtlarına göre kodlar
oluşturulmuştur. Verilerin frekansları alınıp yüzdelik değerleri hesaplanmıştır.
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BULGULAR
Araştırmada, öğrencilere yöneltilen 8 açık uçlu soruya verdikleri cevaplar doğrultusunda elde
edilen veriler analiz edilmiştir. Çalışma grubundaki 131 öğrencinin %66,4’ünün kadın, %33,6’sının erkek
öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcıların %87’si devlet okulu, %13’ü özel okul öğrencisidir.
COVID-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitim için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) veya kendi okulunuzun
öğretmenleriyle yapılan canlı derslere katılıyor musunuz? sorusuna ilişkin öğrencilerin verdiği cevaplar
incelenerek sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Öğrencilerin EBA ve canlı derslere katılıp katılmadıklarına ilişkin düşünceleri
Tema
Kodlar
F (frekans)
EBA ve canlı dersler
Düzenli katılıyorum
107
Elimden geldiğince katılıyorum
11
Düzenli katılamıyorum
8
Katılmıyorum
5

% (Yüzde)
81,67
8,39
6,10
3,81

Tablo 1’de görüldüğü üzere öğrencilerin uzaktan eğitim faaliyetlerine katılma durumlarına dair
verdikleri cevaplar analiz edildiğinde “Derslere düzenli katılıyorum (%87,67), elimden geldiğince
katılıyorum (%8,39), düzenli katılamıyorum (%6,10), katılmıyorum (%3,81)” kodları oluşturulmuştur. Bu
konuda oluşturulan kodların yüzdelik oranına bakıldığında %87,67 ile en çok cevap verilen “Düzenli
katılıyorum” kodu olmuştur. Bu konuda öğrenciler belirlenen ders saatlerinde düzenli olarak EBA ve
okullarının canlı derslerine katıldıklarını belirtmişlerdir. Aksini belirten öğrenciler ise ellerinde yeterli
teknolojik cihaz bulunmamasından, oturdukları yerde alt yapı sorunlarının olmasından dolayı internet sıkıntısı
yaşadıklarını, evlerinde bir tane tablet bulunduğu için kardeşi ile derslere dönüşümlü girmek durumunda
kaldıklarını belirtmişlerdir. Bazı öğrenciler ise uzaktan eğitimi faydalı bulmadıkları veya dersleri
anlayamadıkları için bu platformları kullanmadıklarını belirmişlerdir. Öğrencilerin birinci soruya verdikleri
cevaplarından bir örnek aşağıdaki gibidir:
Ö13: “Kullanamıyorum. Çünkü maddi imkânımızın olmamasıyla birlikte mahallemizde alt yapı yok
telefon interneti dışında da internet yok bu yüzden dersleri takip edemiyorum. Ve çok eksikliğini yaşıyorum.
Yapılan tablet dağıtımından da yararlanamadım başvurmama rağmen kabul edilmedi eğer alsaydım en azından
dersleri takip etme şansım olurdu”.
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) veya okulun yaptığı çevrimiçi eğitimlerde hangi dersleri anlamakta
zorlanıyorsunuz ya da hangi dersleri daha kolay anlıyorsunuz? Sizce bu dersler neden daha kolay veya daha
zor anlaşılıyor? ikinci sorusuna öğrencilerin verdiği cevaplar incelenerek sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Öğrencilerin kolay anladıkları ve anlamakta zorlandıkları derslere ilişkin düşünceleri
Kodlar
F
%
Tema
(frekans)
(Yüzde)
Kolay
anlaşılan
Türkçe
13
23,63
dersler
Fen bilimleri
11
20
T.C.
İnkılâp
Tarihi
ve
4
7,27
Atatürkçülük
3
5,45
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
11
20
İngilizce
4
7,27
Matematik
8
14,54
Sözel
1
1,81
Sevdiğimiz
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Anlamakta
zorlanılan dersler

Matematik
Fen bilimleri
İngilizce
T.C.
İnkılâp
Atatürkçülük
Türkçe
Sayısal
Hepsi

Tarihi

ve

56
22
9
10
8
7
9

46,28
18,18
7,43
8,26
6,61
5,78
7,43

Öğrencilerin anlamakta zorlandığı ve kolay anladığı derslere dair verdikleri cevaplar analiz edildiğinde
“Kolay anlaşılan dersler” ve “Anlamakta zorlanılan dersler” olmak üzere 2 kod altında toplanmıştır. Kolay
anlaşılan dersler teması altında “Türkçe (%23,63), Fen bilimleri (%20), T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
(%7,27) , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (%5,45), İngilizce (%20), Matematik (%7,27), sözel (%14,54),
sevdiğimiz (%1,81) ” kodları oluşturulmuştur. Anlamakta zorlanılan dersler teması altında “Matematik
(%46,26), Fen bilimleri (%18,18), İngilizce (%7,43), T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük (%8,26), Türkçe
(%6,61), sayısal (%5,78), hepsi (%7,43)” kodları oluşturulmuştur. Bu konuda oluşturulan kodlara
bakıldığında frekansların birbirine yakın olduğu görülmektedir. Öğrenciler, yüz yüze eğitimde zorlandıkları
derslerde uzaktan eğitim derslerinde de zorlanmaktadır aynı şekilde yüz yüze eğitimde anlamakta
zorlanmadıkları dersleri uzaktan eğitim derslerinde de kolay anlamaktadır. Bu konuda öğrencilerin dersi
sevme/sevmeme noktasındaki ön yargıları etkili olduğu görülmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin
zorlandıkları noktalar uygulamalı ders yapamama, derste anlayamadıkları kısımları soramama, canlı derslerde
ses ve görüntünün kasmasından kaynaklanan kopukluklar, derste not alamama gibi zorluklardır. Bazı dersleri
kolay anlama sebeplerine bakıldığında o dersi veya dersin öğretmenini sevme, o derse ilginin olması, dersin
ezberleyerek yapılabilmesi, derslerin sistematik şekilde ilerleyebilmesi olmuştur. Öğrencilerin ikinci soruya
verdikleri cevaplardan bir örnek aşağıdaki gibidir:
Ö25: “Matematik inkılâp ve fen derslerinde biraz zorluk çekiyorum. Çünkü ne de olsa bir okul ortamı
yok. Zaten bu dersler bana göre zor, çoğunluğunu anlayamıyorum. Türkçe İngilizce ve din bu dersleri de diğer
derslerime göre daha iyi anlayabiliyoruz”.
COVID-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitim faaliyetlerinin (EBA/ okulunuzun canlı dersleri)
eğitiminize katkısı oluyor mu, bu süreçte verilen ödev ve sorular sizce sınav için yeterli mi? sorusuna ilişkin
öğrencilerin verdiği cevaplar incelenerek sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Öğrencilerin uzaktan eğitim faaliyetlerinin çalışmalarına ve sınava etkisine dair
düşünceleri
Kodlar
F
%
Tema
(frekans)
(Yüzde)
EBA ve canlı
Katkısı oluyor, sınav için yeterli
38
29,02
dersler
Katkısı oluyor, sınav için yetersiz
73
55,72
Katkısı olmuyor, sınav için yetersiz
20
15,26
Uzaktan eğitim faaliyetlerinin bu süreçte öğrencilerin eğitimlerine katkısı ve sınav için yeterli olup
olmamasına dair verdikleri cevaplar analiz edildiğinde “Katkısı oluyor ve sınav için yeterli (%29,02), katkısı
oluyor ama sınav için yetersiz (%55,72), katkısı olmuyor ve sınav için yetersiz (%15,26)” şeklinde
kodlanmıştır. Bunlar arasında en yüksek orana sahip olan “Katkısı oluyor ama sınav için yetersiz” kodu
olmuştur. Öğrencilerin bazıları mevcut uzaktan eğitim faaliyetlerinin çalışmalarına katkı sağladığını, okula
gidip gelme süresinin kendilerine kaldığını, okulda yapılan eğitimle aynı söylemişlerdir. Bununla birlikte daha
fazla öğrenci uzaktan eğitim sisteminin çalışmalarına katkı sağladığını, uzaktan eğitimde öğretmenler bu
dersleri vermezse başka yerden öğrenme şansları olmadıkları için olması gerektiğini ama hazırlandıkları sınav
için verilen ödev ve soruların yetersiz düşünmektedir. Uzaktan eğitim, bu noktada öğrencilerin eğitimlerinin
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aksamaması için gerekli olduğunu içeriğinin sınava yönelik düzenlemesi gerektiği tespit edilmiştir.
Öğrencilerin üçüncü soruya verdikleri cevaplardan bir örnek aşağıdaki gibidir:
Ö118: “Tabi ki yetersiz. Okulda yüz yüze bir şekilde öğretmenlerle iletişim halinde daha verimli
olurdu. Sınava daha iyi bir şekilde hazırlanırdık”.
7.sınıfın ikinci döneminden itibaren COVID-19 pandemisini yaşıyorsunuz. Geçen sene ile bu seneyi
karşılaştırdığınızda ders çalışma motivasyonunuz ve süreniz nasıl değişti? sorusuna ilişkin öğrencilerin
verdiği cevaplar incelenerek sonuçlar Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Öğrencilerin pandemi sürecinde motivasyon ve ders çalışma süresine dair
düşünceleri
Kodlar
F
%
Tema
(frekans)
(Yüzde)
Motivasyon
Motivasyonum arttı
39
48,75
Motivasyonum azaldı
41
51,25
Süre
Süre arttı
46
70,76
Süre azaldı
19
29,24
Motivasyon ve
Değişiklik olmadı
10
7,63
süre
Öğrencilerin COVİD-19 pandemisinde ders çalışma motivasyonları ve sürelerine dair düşünceleri
“Motivasyon” ve “Süre” kodları altında toplanmıştır. Motivasyonum arttı (%48,75), motivasyonum azaldı
(%51,25), ders çalışma sürem arttı (%70,26), sürem azaldı (%29,24) ve her ikisi için geçen seneye göre
değişiklik olmadı (%7,63) olarak hesaplanmıştır. Öğrenciler LGS hazırlık döneminde oldukları için geçen
sene ile kıyaslandığında bu sene ders çalışma sürelerinin arttığını ifade ederlerken motivasyonlarının düştüğü
görülmektedir. Motivasyonu düşüren sebepler arasında sınav stresi, COVID-19 bulaşma korkusu,
sevdiklerinin sağlık durumu için endişelenmek, uzaktan eğitimde dersleri çok iyi anlayamadıkları için sınavın
iyi geçmeyeceği endişesi yer almaktadır. Bazı öğrenciler de geçen seneden itibaren düzenli çalıştıklarını ve
bu sene ders çalışmalarında bir değişiklik olmadığını belirtmiştir. Öğrencilerin dördüncü soruya verdikleri
cevaplardan bir örnek aşağıdaki gibidir:
Ö6: “Geçen seneye göre motivasyonum çok değişti. Covid-19 süreci hem canlı derslerden dolayı hem
de sınav stresinden dolayı motivasyonum düştü bu da beni olumsuz etkiledi. Ama ders çalışma süremi artırdım
ve bu beni olumlu etkiledi”.
COVID-19 pandemisi süreci alışkanlıklarınızı (örneğin beslenme düzeni, ekran karşısında geçirilen
zaman, uyku düzeni, fiziksel aktivite vb.) nasıl etkiliyor? sorusuna ilişkin öğrencilerin verdiği cevaplar
incelenerek sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir.

tema

ıklar

Tablo 5. Öğrencilerin pandemi sürecinde alışkanlıklarının değişmesine dair düşünceleri
Ana
Alt temalar
Kodlar
F
%
(frekans)
(Yüzde)
Uyku düzeni
Olumsuz
50
96,1
etkiliyor
2
5
Etkilemiyor
3,85
Alışkanl
Beslenme düzeni
Olumsuz
32
91,4
etkiliyor
3
2
Etkilemiyor
8,58
Ekran karşısında geçirilen
Olumsuz
61
93,8
zaman
etkiliyor
4
5
Etkilemiyor
6,15
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Fiziksel aktivite

Olumsuz
etkiliyor
Etkilemiyor

31
16

65,9
5
34,0
5

Öğrencilerin COVID-19 pandemisinde alışkanlıklarına dair düşünceleri “uyku düzeni”, “beslenme
düzeni”, “ekran karşısında geçirilen zaman” ve “fiziksel aktivite” olarak dört alt tema altında toplanmıştır. Alt
temalar altında “Olumsuz etkiliyor (uyku %96,15; beslenme %91,42; ekran karşısında geçirilen zaman
%93,85; fiziksel aktivite %65,95) etkilemiyor (uyku %3,85; beslenme %8,58; ekran karşısında geçirilen
zaman %6,15; fiziksel aktivite %34,05)” kodları oluşturulmuştur. Verilen cevaplara bakıldığında pandemi
sürecinin öğrencilerin alışkanlıklarını etkilediği görülmektedir. Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte dersleri
takip etmek için öğrencilerin ekran başında geçirdikleri süre artmıştır. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle
ders dışı zamanlarda da evde vakit geçirmek durumunda kalan öğrenciler dizi/film izlemek, telefonda vakit
geçirmek, bilgisayar oyunu oynamak gibi serbest zaman aktivitelerinde de ekrana bakmaktadırlar. Ebeveynleri
çalışan öğrencilerin bu süreçte beslenme ve uyku düzenleri bozulmuştur. Geç saatte uyuyup dersten beş dakika
önce kalktıklarını, evin içinde canları sıkıldıkça yemek yediklerini veya ders saatlerinden dolayı düzenli
beslenemediklerini belirtmişlerdir. Sokağa çıkma saatleri ile ders saatlerinin çakışmasından dolayı dışarı çıkıp
oyun oynama ve fiziksel aktivite yapamadıkları görülmüştür. Bunun yanında programlarını bu sürece göre
düzenleyen ve durumdan etkilenmeyen öğrenciler de bulunmaktadır. Öğrencilerin beşinci soruya verdikleri
cevaplardan bir örnek aşağıdaki gibidir:
Ö67: “Uyku düzenim çok bozuldu. Ekran karşısında ders izlemek için çok vakit harcıyorum bu da göz
sağlığımı olumsuz etkiliyor. Yani kısaca bu pandemi beni bitirdi her yönden olumsuz etkiledi”.
Pandemi sürecinde kısıtlamalar (değişken dışarı çıkma saatleri) sizi nasıl etkiliyor? sorusuna ilişkin
öğrencilerin verdiği cevaplar incelenerek sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Öğrencilerin sokağa çıkma kısıtlamasına dair düşünceleri
Kodlar
F
Tema
(frekans)
Sokağa
çıkma
Olumsuz etkiliyor
78
kısıtlamaları
Olumlu etkiliyor
4
Önce
etkiledi
sonra
14
etkilemedi
35
Etkilemiyor

%
(Yüzde)
59,54
3,05
10,68
26,71

Öğrencilerin sokağa çıkma kısıtlamasına dair verdikleri cevaplar arasında en yüksek “Olumsuz
etkiliyor (%59,54), en düşük ise olumlu etkiliyor (3,05) olmuştur. Öğrenciler sokağa çıkma saatleri ile ders
saatleri çakıştığı için bazı günler hiç dışarı çıkamadıklarını, arkadaşlarını, öğretmenlerini, aile büyüklerini
göremedikleri, spor yapamadıkları için üzülmektedir. Evde zaman geçirmek durumunda kaldıklarında
sıkıldıklarını ve özgürlükleri ellerinden alınmış gibi hissettiklerini belirtmiştir. Bu noktada kısıtlamaların
öğrencileri olumsuz etkilediği görülmektedir. Bazı öğrenciler pandemi süreci ilk başladığı zamanda bu
durumdan olumsuz etkilendiğini fakat daha sonra duruma alıştıkları için artık etkilenmediğini belirtmiştir.
Bazı öğrenciler de dışarı çıkmadıklarını, sosyal olmadıklarını ve evde zaman geçirmeyi sevdikleri için
pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamalarından hiç etkilenmediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin altıncı
soruya verdikleri cevaplardan bir örnek aşağıdaki gibidir:
Ö40: “Olumsuz çünkü bana verilen kısıtlama süresi zamanında ders oluyor dışarı çıkamıyorum. Bu
sene dersler daha önemli. Cumartesi pazarda olunca hep evde oluyorum stres atamıyorum”.
COVID-19 pandemisi sürecinde evde zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz? sorusuna ilişkin öğrencilerin
verdiği cevaplar incelenerek sonuçlar Tablo 7’da verilmiştir.
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Tablo 7. Öğrencilerin evde zamanınızı nasıl geçirdiklerine dair cevaplarına ilişkin
düşünceleri
Kodlar
F
%
Tema
(frekans)
(Yüzde)
Okulla
ilgili
Ders
87
87
çalışmalar
Ödev
13
13
Serbest
zaman
Kitap okumak
25
30,86
aktivitesi
Dizi/film izlemek
19
21,83
Aile ile vakit geçirmek
14
17,28
Oyun oynamak
13
16,04
Fiziksel aktivite yapmak
6
7,40
Hobi
4
4,93
Öğrencilerin evde zamanlarını nasıl geçirdiğine dair verdikleri cevaplar “okul ile ilgili çalışmalar” ve
“serbest zaman aktivitesi” olarak belirlenmiştir. Okulla ilgili çalışmalar teması altında ders (%87), ödev
(%13)” kodları oluşturulurken, serbest zaman aktivite teması altında ise en yüksek kitap okumak (%30,86),
en düşük ise hobi (%4,93) oluşturur. Sınava hazırlık sürecinde olan öğrencilerin günlerinin büyük bir kısmı
derslere girerek, verilen ödevleri yaparak ve ders çalışıp sınava hazırlanarak geçmektedir. Dersten kalan
zamanlarda kitap okuduklarını, oyun oynadıklarını, dizi/film izlediklerini ve aileleriyle sohbet ettiklerini
eklemişlerdir. Öğrenciler hafta sonları ise fiziksel aktiviteler yaptıklarını ve hobi edinmeye çalıştıklarını
belirtmiştir. Öğrencilerin yedinci soruya verdikleri cevaplardan bir örnek aşağıdaki gibidir:
Ö88: “Ders çalışarak ara sıra kitap okuyarak daha sonrasında kardeşimle vakit geçirerek akşamları
televizyon izliyorum veya telefonda vakit geçiriyorum.”
COVID-19 pandemisi sürecinde sizi mutlu eden ve mutsuz eden şeyler neler? Bu dönemde hangi
uygulamaların yapılması sizi rahatlatır? sorusuna ilişkin öğrencilerin verdiği cevaplar incelenmiş ve analiz
edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bilgiler Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Öğrencilerin pandemi sürecinde mutlu/mutsuz eden ve onları hangi uygulamaların
rahatlatacağına dair düşünceleri
Kodlar
F
%
Tema
(frekans) (Yüzde)
Aile ile zaman geçirmek
10
25
Evde olmak
6
15
Mutlu
eden
Kitap okumak ve müzik dinlemek
3
7,50
durumlar
Sağlıklı olmak
3
7,50
Okul sınavı olmaması
2
5
Yok
16
40
Arkadaşlarımı görememek
18
30
Sınav
16
26,67
Mutsuz
eden
Sağlık durumu
11
18,34
durumlar
Okulun kapalı olması
8
13,33
Ekran başında çok zaman geçirmek
7
11,66
Yüz yüze eğitime geçilmeli
29
48,33
Sınav konuları azaltılmalı
7
11,66
Öneriler
Bilmiyorum
7
11,66
Ücretsiz kurslar olmamalı
6
10
Kısıtlamalar azaltılmalı
6
10
Sınav olmamalı
5
8,35
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Tablo 8’de görüldüğü üzere öğrencilerin pandemi sürecinde mutlu/mutsuz eden ve hangi
uygulamaların onları rahatlatacağına dair verdikleri cevaplara bakıldığında “mutlu eden durumlar”, “mutsuz
eden durumlar” ve “öneriler” olarak 3 kod altında toplanmıştır. Öğrencileri en çok mutlu eden durumun “aile
ile zaman geçirmek” (%25), en az mutlu eden durum ise “okulda sınav olmaması” (%5) olduğu, hatta verilen
cevapların %40’nın ise mutlu eden bir durumun olmadığını belirtmesi çok ilginçtir. Mutsuz eden durum
hakkında ise en çok “arkadaşlarını görememek” (%30), en az ise “ekran başında vakit geçirmek” (%11,66)
olmuştur. Öğrencilerin verdiği cevaplara göre bu dönemde onları rahatlatacak öneriler teması içinde en yüksek
ise “yüz yüze eğitime geçilmeli” (%48,33), en düşük ise “ sınav olmamalı” (%8,35) yer alırken cevapların
%11,66’sı bilmediğini ifade etmiştir. COVID-19 pandemisi genel olarak öğrencileri eğitim, sağlık, teknik,
ekonomik yönlerden olumsuz etkilemektedir. Kısıtlamaların devam etmesi, sosyalleşememe, hasta olma
korkusu, sevdiklerini görememe bu dönemde öğrencilerin duygu durumlarını olumsuz etkilemektedir.
Öğrenciler bu dönem için sınav ile ilgili ve yüz yüze eğitime geçilmesi yönünde öneriler vermiştir. Evdeki
teknolojik cihaz sayısının az olması nedeniyle kardeşleriyle dönüşümlü derse girmek durumunda kalan
öğrenciler, interneti olmadığı için derslere katılamayan öğrenciler bulunmaktadır. COVID-19 pandemi
sürecinde birçok zorluk yaşadıklarını belirten öğrenciler bu sene sınav yapılmamasının ya da en azından
konuların azaltılmasının kendilerini rahatlatacağını belirtmiştir. Öğrencilerin son soruya verdikleri
cevaplardan bir örnek aşağıdaki gibidir:
Ö81: “Pandemide beni en çok mutsuz eden ve rahatsızlık duyduğum konu sosyalleşme. Sadece sanal
ortamdan arkadaşlarımla birlikte zaman geçirebiliyorum ve bu beni çok mutsuz ediyor. Mutlu eden şey ise
kendime ve aileme daha çok zaman ayırma olanağı bulabiliyorum.”
SONUÇ ve TARTIŞMA
Bu araştırma, günümüzde güncel bir olay olan COVID-19 pandemisi sonucu 8. sınıf öğrenim hayatını
uzaktan eğitim süreci ile LGS’ye hazırlanan öğrencilerinin uzaktan eğitim çalışmalarını ve bu sürecin
psikolojilerine yansımalarının izlendiği çalışma nitel araştırmadır.
Çalışmada uzaktan eğitim faaliyetlerine düzenli katılamayan öğrencilerin ekonomik ve teknolojik
sıkıntılar yaşadıklarını, internet altyapısının olmaması ve evde okuyan öğrenci sayının fazla olmasından dolayı
sıkıntı yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan bu sonuç Can (2020) araştırmasındaki sonuç ile paraleldir.
Bu süreçte nitelikli uzaktan eğitim için internet, donanım ve altyapının güçlendirilmesi gerekmektedir.
Öğrenciler, yüz yüze eğitimde zorlandıkları derslerde uzaktan eğitim sürecinde de zorlanmaktadır, aynı
şekilde yüz yüze eğitimde anlamakta zorlanmadıkları dersleri uzaktan eğitim sürecinde de daha kolay
anlamaktadır. Bu konuda öğrencilerin dersi sevme/sevmeme noktasındaki ön yargıları etkili olmuş olabilir.
Bununla birlikte öğrencilerin zorlandıkları noktalar, uygulamalı ders yapamama, derste anlayamadıkları
kısımları soramama, canlı derslerde ses ve görüntünün duraksaması veya kesintiye uğramasından kaynaklanan
sorunlar, derste iyi not tutamama, yüz yüze eğitimde olduğu gibi öğretmenle iletişim kurulamaması gibi
durumlar dersin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Gürer, Tekinarslan & Yavuzalp (Akt. Başaran, Doğan,
Karaoğlu & Şahin, 2020) 2016’da uzaktan eğitimde öğretmen ile öğrenciler arasında yüz yüze eğitimdeki
ilişkinin olmaması sonucu ile paralellik göstermektedir. Uzaktan eğitim faaliyetlerinin öğrencilerin
çalışmalarına ve hazırlandıkları LGS’ına sağladığı katkı yüz yüze eğitim kadar etkili olmadığı sonucuna
varılmıştır. Ulaşılan bu sonuç Begde, Özkan, Özyürek & Yavuz 2016’da yaptıkları çalışma ile paralellik
göstermektedir. Ders başarısı için öğrencilerin okullarda öğretmenleriyle etkileşimde olduğu yüz yüze
eğitimlerin daha iyi sonuç verdiği ve uzaktan eğitimin bu noktada öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için
gerekli olduğunu içeriğinin sınava yönelik düzenlemesi gerektiği tespit edilmiştir.
2020 mart ayından itibaren pandemi sürecini yaşayan öğrencilerin ders çalışma motivasyonu ve süresi
bu durumdan etkilenmektedir. LGS hazırlık döneminde olan öğrencilerin geçen sene ile kıyaslandığında bu
sene ders çalışma sürelerinin artmalarına rağmen süreçte yaşanan zorluklar motivasyonlarını düşürdüğü
sonucuna ulaşılmıştır. Antalyalı & İbicioğlu’nun (2005) çalışmalarında olduğu gibi motivasyon düşmesindeki
önemli bir faktör de uzaktan eğitimde öğretmen-öğrenci ve akran etkileşiminin okullarda olduğu gibi
sağlanamaması olabilir. Öğrencilere güz dönemi sürecince okul sınavlarının yapılmaması, okul sınavlarında
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stres yapan, düşük puan almaktan çekinen ya da aldığı puan için üzülen öğrenciler için pozitif etki yapmıştır
lakin onları bekleyen LGS sınavına girecek olmaları öğrencilerin büyük çoğunluğuna ekstra sınav stresi
yaşattığı görülmektedir (Aksoy & Öztürk, 2014; Totan, 2018).
Pandemi sürecinin öğrencilerin alışkanlıklarını olumsuz etkilediği görülmektedir. Uzaktan eğitime
geçilmesiyle birlikte dersleri takip etmek için öğrencilerin ekran başında geçirdikleri süre artmıştır.
Öğrencilerin bu süreçte beslenme ve uyku düzenlerinin bozulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sokağa çıkma
saatleri ile ders saatlerinin çakışmasından dolayı dışarı çıkıp oyun oynama veya fiziksel aktiviteleri
gerçekleştiremedikleri hatta bazı günler hiç dışarı çıkamadıkları tespit edilmiştir. Önceki günlük rutinlerinin
tamamen değiştiği görülmüştür. DSÖ (2020) yaşanan salgın günlerinin çocukların en çok uyku ve beslenme
alışkanlıklarını değişikliğe uğrattığını ifade etmiştir. Çocukların bu süreçten etkilenmemesi için ebeveynlerin
pandemi öncesindeki rutinleri uygulaması ve uzun süre iş başında kalınmamasını, kısa aralıklar verilmesini,
sağlıklı besinlerin tüketilmesini sağlayacak yeni günlük rutinlerin oluşturulmasını önermektedir. Öğrencilerin
geneline bakıldığında pandemi süreci ilk başladığı zamanlarda sokağa çıkma kısıtlamalarından daha çok
etkilendikleri zaman geçtikçe pandemi sürecinin getirilerine alıştıkları sonucuna varılmıştır. Öğrenciler evde
zamanlarının büyük bir bölümünü canlı derslere girerek, ödev yaparak, sınava hazırlanarak okulla ilgili
çalışmalar yaparak geçirmektedirler. Öğrencilerin sınava hazırlanmaktan kalan serbest zamanlarında evde,
aileleri ile vakit geçirerek ve telefonlarıyla oynayarak zamanlarını değerlendirdikleri belirlenmiştir. Alanyazın
incelendiğinde çocukların psikolojik sağlığı için ailesiyle vakit geçirmesi önerilmektedir. DSÖ (2020)
tavsiyesi ve Bullock, Coppola & Haddow (2011) çalışmalarında pandemi sürecinde ve devamında çocukların
gereksinimlerinin giderilmesi ve güvende olmalarını sağlamak psikolojik dayanıklılığını güçlendirmek için
ailesiyle bir araya getirilmesi birlikte zaman geçirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir (Akt. E. Çaykuş & T.
Çaykuş, 2020). Bu süreçte öğrencilerin büyük çoğunluğunu mutlu eden bir şeyin olmadığı, sürecin onlar için
zorlu olduğu ve olaylara olumsuz baktıkları görülmesine rağmen, sağlıklı kalmaları, aileleri ile vakit
geçirebilmeleri, okul sınavlarının iptali ve bu süreçte kitap okuyup müzik dinleyebilmeleri, telefonları ile vakit
geçirmeleri kısmen de olsa mutlu etmektedir. Mutsuzluğun açılımında ise arkadaşlarını görememek, ders
çalışmak için ekranda çok zaman geçirmek, okulların kapalı olması, LGS olması, sınav stresi yaşamaları ve
çevrelerindeki insanların sağlık durumları hakkında endişelenmeleri dikkat çekmektedir. Tüm bu etkenlerinde
öğrencilerin psikolojilerini olumsuz etkilemektedir ki bu sonuçlar Wn, Ho & Ho’nun 2020’deki çalışmaları
ile paralellik göstermektedir. Pandemi sürecinde en azından sınava hazırlanan 8.sınıf öğrencilerinin okullarda
yüz yüze eğitim almalarının ders başarılarını arttıracağını düşünmektedirler. Hatta bu sene sınav
yapılmamasının ya da en azından konuların azaltılmasının kendilerini rahatlatacağını belirtmişlerdir.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgularda pandemi sürecinde uzaktan eğitim faaliyetlerine
(EBA/okulların canlı dersleri) katılabilmek için gerekli teknolojik donanıma, teknik altyapıya ve canlı derslere
yetecek internete sahip olunmalıdır. Sosyoekonomik durumu iyi olan öğrencilerle yapılan bir çalışma
olmasına rağmen bazı öğrencilerin derslere katılamadıklarını ya da evdeki diğer kişilerle dönüşümlü derslere
girebildikleri tespit edilmiştir. Pandemi sürecinde derse katılamayan öğrenciler derslerinden geri kalmakta,
sınava akranları gibi verimli hazırlanamamakta, giremedikleri dersleri anlayamamakta ve öğretmenlerin
dönem sonu notlarını derse katılımdan vereceklerini düşündükleri için ekstra kaygı yaşamaktadır. Araştırma
sonucunda öğrencilerin bu süreçten hem çalışmalarının hem de psikolojilerinin olumsuz etkilendiği
görülmektedir.
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Prof. Dr. Hasan TOSUN8
DEVLET ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİNİN GİRİŞİMCİ-YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE
ENDEKSİ ESASINDAKİ PERFORMANSLARI
THE PERFORMANCE OF STATE RESEARCH UNIVERSITIES IN THE CONTEXT OF
ENTREPRENEURIAL AND INNOVATIVE UNIVERSITY INDEX

ÖZ
Gelişmiş ülkelerde bilgi üretimi ve bu bilginin reel sektörle paylaşımı genelde “araştırma üniversitesi”
olarak bilinen yükseköğretim kurumları tarafından yapılmaktadır. Bu üniversiteler, farklı seviyelerindeki
öğretim fonksiyonları ile birlikte, çağımızdaki teknolojik gelişmelerin kaynağı olarak bilinmekte ve
toplumdaki pozitif sosyal gelişmelerin oluşmasındaki en önemli zincir olarak düşünülmektedir. Özellikle
Kuzey Amerika’da bu işbirliği çok verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Ülkemizde 2018 yılında
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 10 (on) yükseköğretim kurumu (Ankara, Boğaziçi, Erciyes, Gazi,
Gebze Teknik, Hacettepe, İstanbul, İstanbul Teknik, İzmir Yüksek Teknoloji, Orta Doğu Teknik) “araştırma
üniversitesi” ve 5 (beş) yükseköğretim kurumu da (Çukurova, Ege, Selçuk, Uludağ ve Yıldız Teknik) “aday
araştırma üniversitesi” olarak açıklanmıştır. Ülkemizdeki 2012 yılından itibaren ve 23 gösterge dikkate
alınarak bir “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite endeksi (GYÜE)” tanımlanmıştır.
Bu makalede, ilgili endeks toplam puanları dikkate alınarak, ülkemizde “araştırma üniversitesi” ve
“aday araştırma üniversitesi” olarak tanımlanan 15 (onbeş) üniversitenin performansı değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Araştırma Üniversitesi, Girişimci Üniversite, Performans değerlendirme,
Yenilikçi Üniversite, Yükseköğretim.

ABSTRACT
In developed countries, the informative knowledge on high technology and its sharing with the real
sector is usually performed by higher education institutions known as “research universities”. These
universities, in addition to their teaching functions at different levels, are known as the source of technological
developments in our era and are considered the most important chain in the formation of positive social
developments in society. Especially in North America, this cooperation is carried out very efficiently. In 2018
Higher Education Council (YÖK)in Turkey relieved 10 (ten) higher education institutions (Ankara, Boğaziçi,
Erciyes, Gazi, Gebze Technical University, Hacettepe, İstanbul, İstanbul Technical, İzmir High Technology,
Middle East Technical) as “research university” and five (5) higher education institutions (Çukurova, Ege,
Selçuk, Uludağ, Yıldız Technical) as “a research university candidate”. Since 2012, an “entrepreneurial and
innovative university index (GYÜE)” has been defined in Turkey, taking into account 23 indicators.
In this article, the performance of 15 (fifteen) universities defined as research and candidate research
universities throughout the country are evaluated by taking into account the total scores of the relevant index.
Keywords: Research University, Entrepreneurial University, Performance Assessment, Innovative
University, Higher Education.
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GİRİŞ
“Modern araştırma üniversitesi” kavramı, ilk defa 19. yüzyılda Almanya’da kullanılmış ve 2.Dünya
savaşından sonra da özgün değerlerle birlikte Kuzey Amerika’da özellikle ABD’de geniş kitleleri
kucaklayacak şekilde dönüşmüştür (Rowley ve Sherman, 2001). Bugün gelişmiş ülkelerdeki bu üniversiteler;
sanayi ile bütünleşik bilgi üreten ve toplum yararı için bilgi birikiminin transferini yapan kurumlar halinde
hizmet vermektedir (Meyerson, 1998; Noll, 1998). Bu yükseköğretim kurumları, ne klasik bir kamu kurumu
gibi ne de bir gelir-gider hesabı üzerine kurulmuş bir şirket gibi yönetilmektedir (Winston, 1998).
Ülkemizdeki yükseköğretim sisteminin yapılanması ile ilgili olarak eski yöneticilerin gayretleri ve çalışmaları
olmuş, ancak bugün gelinen durumunun tespitine ve “araştırma üniversitesi” kavramına yönelik kapsamlı bir
değerlendirme yapmamışlardır (Gürüz,1994; Doğramacı, 2000 ve 2007; Çetinsaya, 2014). Yükseköğretim
Kurulu’nun “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi” adlı yayında araştırma-geliştirme faaliyetlerine
değinilmiş, ancak somut bir öneri getirilmemiştir (YÖK, 2007). Yazar, bu konuda detaylı çalışmalar yapmış
ve ilgili üniversitelerin çalışma koşulları ve yönetim şekilleri ile ilgili incelemeler yaparak değerlendirmelerini
kamuoyu ile paylaşmış ve bu alanda ülkemizde uygulanabilecek model/modelleri sunmuştur (Tosun, 2004;
2006; 2015; 2016; 2018; 2019a). Yazar, bu yayınlarında konuyla ilgili somut öneriler sunmaktadır.
Araştırma üniversiteleri; düşük sayıdaki öğrenci sayısı ile sınırlı alanlarda lisans öğretimi yapmakta,
ancak yüksek lisans ve doktora seviyesindeki çalışmalara malzeme sağlayacak şekilde ve reel sektör ile ilişkili
olarak özgün alanlarda programlar ihtiva etmektedir. Bu programlarda çok disiplinli çalışmalar
yürütülmektedir. Araştırmacıların birbirini etkileyebilecek şekilde geniş alanlara (laboratuvar ve sınıf) sahip
bu üniversitelerde, tanınmış ve adanmış bilim insanları çalışmakta ve bu insanlar, genç araştırmacılara yeni
bilgi üretilmesi yönünde rehberlik etmektedir. Genç bir araştırmacı için böyle bir ortamda yer almak ve büyük
bilim insanları ile çalışma fırsatını bulmak anlatılmaz bir duygudur ve fedakârca çalışmanın tetikleyici
etmenidir. Bu üniversitelerde bürokrasi en az seviyeye indirilerek, gerekli malzeme ve ekipman desteği
hemen sağlanmakta ve üniversite yönetimleri, proje temini ve kaynak oluşturulması konusunda özel gayret
sarf etmektedir.
Bu üniversiteler, devlet veya özel yükseköğretim kurumları olabilmektedir. ABD’de devlet araştırma
üniversitelerine en güzel örnek California, Illinois, Michigan, Minnesota ve Wisconsin üniversiteleridir.
Chicago, Cornell, John Hopkins, MIT ve Stanford üniversiteleri de, en önde gelen özel araştırma
üniversiteleridir. Devlet; bu üniversitelere başarılarına göre adaletli destek sağlamakta veya sağlanmasında
vesile olmaktadır. Araştırma üniversiteleri, ABD’nin belli sektörlerde atılım yapmasında öncü rol
üstlenmişlerdir. Örneğin Columbia ve Harvard Üniversiteleri, film sektörünün gelişmesinde büyük bir paya
sahipken, MIT ve Stanford üniversiteleri, askeri sanayinin gelişmesinde etkili olmuşlardır. Son dönemde
özellikle bilişim ve yazılım sektöründe büyük gelişmeler kaydeden ve bu alanda dünyanın en büyük pazarını
oluşturan Silikon Vadisi projesinde de Berkeley ve Stanford Üniversitelerinin katkısı büyüktür (Leslie, 1993;
Graham, 1997; Scott and Kirst, 2017).
Yazar, ülkemizde “araştırma üniversitesi” vasfında bazı yükseköğretim kurumlarının oluşturulmasının
gerekliliği ilk ifade eden akademik çalışanlardan biridir (Tosun, 2004). Nihayetinde ülkemizde de 2018 yılında
bazı devlet üniversitelerinin “araştırma üniversitesi” statüsünde değerlendirilmesi hususunda ilk adım atılmış
ve 10 üniversite asıl ve 5 üniversite aday üniversitesi olarak açıklanmıştır. Buna göre Ankara, Boğaziçi,
Erciyes, Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe, İstanbul, İstanbul Teknik, İzmir Yüksek Teknoloji ve Orta Doğu
Teknik Üniversiteleri “asıl araştırma üniversitesi” ve Çukurova, Ege, Selçuk, Uludağ ve Yıldız Teknik
Üniversiteleri de “aday araştırma üniversitesi” olarak değerlendirilmektedir. Bu üniversitelerin son öğretim
yapısı, tablo 1’de özetlenmektedir. 2020 yılında bu üniversitelerin bir nicel değerlendirilmesi sunulmuştur.
Ancak ilgili yükseköğretim kurumlarının idari ve mali yapısı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
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Tablo 1. Devlet Araştırma Üniversiteleri ve fiziki değerler
Kuruluş yılı
#

Üniversite

1

Ankara

1946

2

Boğaziçi

1971

3

Erciyes

4

Gazi

5
6
7

Kuruluş Yeri

Öğrenci Sayısı
Önlisans

Lisans

Y.Lisans

Doktora

Toplam

Ankara

8 382

39 002

8 810

5 252

61 446

İstanbul

-

12 348

3 161

1 296

16 467

1978

Kayseri

14 117

41 556

4 656

1 557

63 686

1982

Ankara

7 942

45 392

12 002

4 860

70 196

Gebze Teknik

1992

Kocaeli

-

2 983

3 959

813

7 755

Hacettepe

1967

Ankara

2 854

34 080

8 187

4 193

51 558

İstanbul

1933

İstanbul

16 097

80 332

19 683

7 699

123 811

1944

İstanbul

50

25 702

11 042

3 717

39 669

İzmir

-

3 417

1 257

456

5 130

Ankara

78

21 473

5 053

3 198

29 802

Adana

13 135

33 017

6 439

1 813

54 403

12

İstanbul Teknik
İzmir
Y. 1992
Teknoloji
Orta
Doğu 1954
Teknik
1973
Çukurova*
1955
Ege*

İzmir

19 662

34 644

6 155

2 633

63 094

13

Selçuk*

1975

Konya

30 208

46 286

10 661

2 142

89 303

14

Uludağ*

1975

Bursa

21 722

42 152

7 005

1 965

72 844

15

Yıldız Teknik*

1982

İstanbul

916

24 576

8 060

2 461

36 013

8
9
10
11

Toplam

(*) Aday Araştırma Üniversitesi
Bu makalede, yukarıda bahsedilen 15 Üniversite’nin 2012 yılından günümüze kadar bir önceki yılın
performansını ortaya koyan ve bazı ulusal kurum ve kuruluşların desteği ile TUBİTAK tarafından önerilen ve
5 ayrı alanda tanımlanan “Girişimci-Yenilikçi Üniversite Endeksi” esasında bir değerlendirmesi yapılmıştır.
DEĞERLENDİRME KAPSAMI ve YÖNTEM
Bu çalışma kapsamında, yukarıda değinilen 15 devlet üniversitesi için Girişimci ve Yenilikçi
Üniversite Endeksi (GYÜE) toplam puanı esasında değerlendirme yapılmıştır. İlgili endeks, 5 alanda ve 23
parametreye dayanmaktadır. Bu endeksinin tanımında bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri
mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme
olmak üzere 5 alanda değerlendirme yapılmaktadır. 2018 yılı sonrasında girişimcilik ve yenilikçilik kültürü
alanı çıkartılmış ve değerlendirme yeni tanımlanmış 4 alanda yapılmaya başlanmıştır (Tosun, 2020a).
İlgili endeksinin birinci alanını; bilimsel yayın sayısına, atıf sayısına, araştırma-geliştirme ve yenilik
destek programları ile desteklenen proje sayısına ve fon tutarlarına, ulusal ve uluslararası bilim ödülü sayısı
ile doktoralı mezun sayısına bağlı olan Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkiliği oluşturmaktadır. İkinci alanı
ise Fikri Mülkiyet Havuzu oluşturmakta olup bu alanda; patent başvuru sayısı, patent belge sayısı, faydalı
model sayısı ile uluslararası patent başvuru sayısı dikkate alınmaktadır. Endeks hesabında üçüncü kriter ise
İşbirliği ve Etkileşim alanındadır. Bu alanda üniversite-sanayi işbirliğinde yapılan proje sayıları ve fonları
değerlendirilmektedir. Endeksinin dördüncü ve beşinci alanlarını, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü ile
Ekonomik Katkı ve Ticarileşme oluşturmaktadır. Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü için konuyla ilgili lisans
ve lisansüstü ders sayısı, teknoloji transfer ofisi, teknokent, kuluçka merkezi ve teknoloji merkezlerinin
etkinliği sorgulanmaktadır. Ekonomik katkı ve ticarileşme alanında ise, akademisyenlerin ve mezunlar ile
öğrencilerin teknokent, kuluçka merkezi ve teknoloji merkezleri ile ilişkisi değerlendirilmekte ve lisanslanan
patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısı dikkate alınmaktadır.
2018 yılında dördüncü alan çıkartılarak yeni bir tanımlama yapılan bu endeks, müracaat eden devlet
ve vakıf üniversitelerinin tamamı için yapılmakta ve ilk 50 sırada yer alan Üniversiteler açıklanmaktadır.
Daha önce yapılan bazı çalışmalarda devlet üniversitelerinin tamamı için hesaplanan verilerin kullanılmasıyla
ilgili değerlendirmeler yapılmış ve bu endeksi dikkate alan modeller geliştirilmiş ve uygulamalar yapılmıştır
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(Tosun, 2011, 2017, 2019b ve 2020b). Yazar, yakın zamanda ülkemizdeki yükseköğretim kurumları için bu
endeks değerleri ve diğer bazı faktörlere bağlı olarak bağlı olarak farklı çalışmalar yapmıştır (Tosun, 2020c,
2020d, 2020e, 2020f ve 2020g).
ANALİZ ve DEĞERLENDİRME
Bu çalışma kapsamında dikkate alınan ve ülkemizde araştırma ve aday araştırma üniversite olarak
tanımlanan 15 devlet üniversitesinin 23 ayrı parametreye bağlı 5 ayrı alandaki performansları
değerlendirmektedir. Çalışmada, her bir alan için bir sıralama yapılmakta ve bu puanların aritmetiksel toplamı
da üniversitenin aldığı toplam puanına ulaşılmaktadır. İlgili üniversitelerin toplam puanlar yıllara göre toplu
olarak Tablo 2 ve 3’de sunulmaktadır. Tablo 2’de, değerlendirme kriterlerinde değişikliğe gidilen 2018
yılından önceki ve Tablo 3’de de 2018 yılı ve sonraki yıllara ait veriler sunulmaktadır. Çalışma, toplam 9
yıllık veriye dayanmaktadır. Üniversitelerin her yıl için aldığı toplam puanların büyüklüğünün çalışma yılına
(birinci dönem için 6 yıl ve ikinci dönem için 3 yıl) bölünmesiyle de “Ortalama Toplam Puan (OTP)” elde
edilmektedir.
Tablo 2. 2018 yılı öncesi üniversitelerin GYÜE esasında yıllara göre toplam puanları ve ortalama
değerler.
Üniversite
Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ortalama

Ankara
Boğaziçi
Erciyes
Gazi
Gebze Teknik
Hacettepe
İstanbul
İstanbul Teknik
İzmir
YüksekTeknoloji
Orta Doğu Teknik
Çukurova*
Ege*
Selçuk*
Uludağ*
Yıldız Teknik*

Yıl
2012
37.0
65.0
46.0
44.0
57.0
49.0
35.0
67.0
58.7

2013
41.8
76.3
44.5
54.9
54.7
56.7
32.4
72.5
68.1

2014
38.92
76.34
42.67
48.09
56.81
53.53
38.08
72.42
67.83

2015
38.40
79.66
56.43
49.50
60.43
54.37
39.36
74.94
70.49

2016
46.63
80.11
52.86
50.33
77.82
51.57
42.53
8041
68.65

2017
42.12
82.16
51.42
46.25
85.18
52.50
40.60
82.38
77.50

OTP

83.0
41.0
47.0
43.0
25.0
41.0
49.25

86.1
46.9
530
55.2
39.9
49.6
55.31

83.09
43.26
49.71
59.58
43.24
57.44
57.47

85.96
43.13
54.26
59.11
46.87
63.93
58.46

85.80
42.87
55.19
58.73
45.26
67.64
60.43

87.31
40.75
53.95
52.35
47.41
68.74
60.71

85.21
42.99
57.19
54.66
41.28
57.56

40.98
76.60
48.98
48.85
65.32
52.95
38.00
74.94
68.55

Tablo 3. Tablo 2. 2018 yılı ve sonrası üniversitelerin GYÜE esasında yıllara göre toplam
puanları ve ortalama değerler.
Üniversite
Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Toplam

Ankara
Boğaziçi
Erciyes
Gazi
Gebze Teknik
Hacettepe
İstanbul
İstanbul Teknik
İzmir Yüksek Teknoloji
Orta Doğu Teknik
Çukurova*
Ege*
Selçuk*
Uludağ*
Yıldız Teknik*

Yıl
2018
59.90
83.33
61.40
66.80
77.82
75.93
67.13
90.16
75.64
93.16
45.47
70.66
57.91
54.53
81.40
70.75

45

2019
52.8
71.9
56.2
54.9
60.1
62.7
56.5
74.2
59.9
83.1
33.0
60.4
49.6
48.2
63.4
59.13

2020
57.9
70.2
56.8
52.7
64.4
60.6
57.6
74.9
63.2
81.9
43.9
60.7
47.5
49.1
67.9
62.22

OTP
56.87
75.14
58.13
58.13
67.44
66.41
60.41
79.75
66.25
86.05
40.79
63.92
51.67
50.61
64.03
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Tablo 2’den görülebileceği gibi, birinci dönem için (2018 yılı öncesi) ortalama toplam puanlar, tüm
üniversiteler için çok geniş bir aralıkta değişmektedir. Bu dönemde en yüksek OTP değeri, her çalışma
yılında listeye giren ve 83.0 ile 87.31 arasında toplam puan alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne aittir. Bu
üniversiteyi 65.0-82.16 OTP aralığı ile Boğaziçi Üniversitesi ve 67.0-82.38 OTP aralığı ile İstanbul Teknik
Üniversitesi takip etmektedir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile Gebze Teknik Üniversitesi birbirine yakın
OTP puan aralığı ile sırasıyla bu üniversitelerden sonra yer almaktadır. İlginçtir ki; “aday araştırma
üniversitesi” statüsünde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)’de 41.0-68.74 OTP aralığı ile bu
üniversiteleri takip etmektedir. Bu dönemde en düşük ortalama puan aralığına sahip iki Üniversite vardır.
Bunlar; sırasıyla 32.4-42.53 ve 37.0-46.63 OTP puan aralığı ile İstanbul ve Ankara Üniversiteleridir. Gazi ve
Erciyes Üniversiteleri de düşük performanslarıyla bu iki en eski ve büyük üniversitemizi takip etmektedir.
İkinci dönem için de benzer sonuçlar oluşmuştur (Tablo 3). 2018 yılı ve sonrası yılları ihtiva eden bu
dönemde, sırasıyla 81.9-93.16, 74.2-90.16 ve 70.2-83.33 OTP puan aralığı ile Orta Doğu Teknik (ODTÜ),
İstanbul Teknik (İTÜ) ve Boğaziçi (BÜ) Üniversiteleri ilk sıraları oluşturmakta ve bu üniversiteleri 60.1-77.82
ve 59.9-75.64 OTP aralığı ile Gebze Teknik (GTÜ) ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) takip
etmektedir. Bu dönemde, birinci döneme göre, göreceli olarak İTÜ ve GTÜ daha yüksek performans
değerlerine sahiptir. İkinci dönemde en düşük performans ise yine Ankara, İstanbul, Gazi ve Erciyes
Üniversiteleri tarafından sergilenmiştir.
Araştırma ve aday araştırma üniversitelerimizin her iki dönem için OTP değerleri ve nispi sıraları,
Tablo 4’de sunulmaktadır. Bu tabloya göre, birinci dönem için en yüksek OTP değerleri, sırasıyla ODTÜ,
BÜ, İTÜ, İYTE ve GTÜ yükseköğretim kurumlarına aittir. Araştırma üniversitesi statüsünde yer alan
İstanbul, Ankara, Gazi ve Erciyes üniversiteleri sırasıyla en düşük OTP değerlerine sahiptir. Ankara ve
İstanbul Üniversitelerinin, ‘aday araştırma üniversiteleri’ statünde yer alan diğer 5 üniversiteden de düşük bir
performansa sahip olduğu belirtilmelidir. Bu dönemde, ‘aday araştırma üniversitesi’ statüsü içinde yer alan
YTÜ’nin ilk beş üniversiteden sonra gelen bir performans göstermesi de ilginç bir sonuç olarak
değerlendirilebilir.
Tablo 4. Devlet araştırma ve aday araştırma üniversiteleri için GYÜE esasında genel durum ile
2018 öncesi ve sonrası dönem için ortalama toplam puanlar ve üniversite sıraları
Üniversite
Adı

Mevcut Durum

1

Araştırma
Üniversitesi

Aday Araştırma
Üniversitesi

2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
15

Ankara

2018 yılı öncesi
OTP
Sıra
40.98

2018 yılı ve sonrası
OTP
ıra
1 56.87
12

TP
46.16

Genel
O
ıra
12

S

Boğaziçi
Erciyes
Gazi
Gebze Teknik
Hacettepe
İstanbul
İstanbul Teknik
İzmir Yüksek Teknoloji
Orta Doğu Teknik
1
Çukurova

76.60
48.98
48.85
65.32
52.95
38.00
74.94
68.55
85.21
42.99

4
2
10
11
5
9
15
3
4
1
12

75.14
58.13
58.13
67.44
66.41
60.41
79.75
66.25
86.05
40.79

3
10
10
4
6
9
2
5
1
15

76.10
52.03
51.94
66.03
57.43
45.46
76.54
68.10
85.49
42.25

3
10
11
5
7
13
2
4
1
14

1
Ege

57.19

7

63.92

8

56.10

8

1
Selçuk

54.66

8

51.67

13

53.66

9

1
Uludağ

41.28

13

50.61

14

44.38

15

Yıldız Teknik

57.56

6

64.03

7

62.63

6

S

Tablo 4’de sunulan ikinci dönem verileri de benzer sonuçlar arz etmektedir. İlk beş üniversiteyi,
sırasıyla ODTÜ, İTÜ, BÜ, GTÜ ve İYTE oluşturmakta ve bu üniversiteleri YTÜ ve Hacettepe Üniversitesi
takip etmektedir. Bu dönemde, sırasıyla İstanbul, Ankara, Gazi ve Erciyes Üniversiteleri, düşük performansa
sahip araştırma üniversiteleri olarak ortaya çıkmaktadır.
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Özetle, OTP esasında en yüksek değere sahip ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ, GTÜ ve İYTÜ ayrı bir başarı
seviyesine sahiptir. Yazar tarafından Vakıf üniversiteleri için yapılan bir başka çalışmada; Sabancı, İhsan
Doğramacı Bilkent, Özyeğin, Koç ve TOBB Üniversitelerinin de bu seviyede bir performansa sahip olduğu
görülmüştür (Tosun, 2020a). Bu araştırma kapsamında dikkate alınan ve yukarıda değinilen ilk beş
üniversiteyi, Yıldız Teknik ve Hacettepe Üniversiteleri takip etmektedir. Araştırma statüsündeki Ankara ve
İstanbul Üniversiteleri, “araştırma üniversitesi” olmaktan çok uzak bir yapıya sahiptir. Benzer durum, Gazi
ve Erciyes Üniversiteleri için de geçerlidir. Hacettepe Üniversitesi, öğretim yapısındaki düzenlemeden sonra,
daha verimli bir araştırma üniversitesine dönüştürülebilir.
Tosun (2020b) bir çalışmasında ülkemizdeki üniversitelere kaliteli öğretim üyesi temini ile ilgili olarak
şu değerlendirmeyi yapmıştır. “Üniversitelerin öğretim üyesine ihtiyacı vardır. Ülke yükseköğretim sisteminin
son yıllarda yüksek bir hızla kitleselleşmesi nedeniyle, öğretim kalitesi ile ilgili var olan sorunları daha da
büyümüştür. Ülkemizde öğretim kalitesi yüksek ve yerleşik lisansüstü öğretim yapma kültürüne sahip bazı
üniversite veya enstitülerin lisansüstü kontenjanları artırılmalıdır. Hatta bahsi geçen üniversite ve enstitülerin
gerekirse lisans öğretimi kaldırılmalı veya en düşük seviyeye indirilmelidir. “Araştırma Üniversitesi”
hüviyetine kavuşturulan yükseköğretim kurumları ile ülke yükseköğretim sisteminin bilim insanı ihtiyacı büyük
oranda giderilebilecektir. Özellikle üniversite öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla açılan bilim insanı
yetiştirme programları, öğretim kalitesi ve öğretim yapısı uygun olmayan üniversitelerde açılmamalıdır.” Bu
ifade ışığında konu daha somut olarak değerlendirmiş ve özet olarak aşağıda ana başlıkları ile sunulmuştur:
•
Ülkemizin tüm öğretim üyesi ihtiyacı, “araştırma üniversitesi” olarak tanımlanan
yükseköğretim kurumları tarafından karşılanmalıdır. Bu üniversitelerin önlisans programları olmamalı, lisans
programları en düşük seviyeye indirilmeli, öğrenci-öğretim üyesi oranı 10’un altına çekilmeli, yüksek lisans
ve doktora programlarının sayısı ve bu programlarının kontenjanları artırılmalıdır. Lisansüstü seviyesinde
yukarıda bahsi geçen oran 5 ve altında olmalıdır.
•
Bu çalışma ve diğer bazı araştırmalara göre, araştırma üniversiteleri baştan yanlış seçilmiştir.
Bu çalışma kapsamında görülmüştür ki; araştırma üniversiteleri kapsamında ilk beş içinde yer alan ODTÜ,
BÜ, İTÜ, İYTE ve GTÜ ile beş ayrı vakıf üniversitesi (Sabancı, İhsan Doğramacı Bilkent, Özyeğin, Koç ve
TOBB Ekonomi) değerlendirilmelidir. İstanbul’da bulunan Yıldız Üniversitesi ile Ankara’da yer alan
Hacettepe Üniversiteleri, öğretim yapısında düzenlemeler yapılması kaydıyla, yeni listeye ilave edilebilir.
Hacettepe Üniversitesinin sağlık sektöründe kapsamlı örgütlenmesi önerilir ve yalnızca bu sektörde
örgütlenecek yeni bazı yükseköğretim kurumları oluşturulabilir (Enstitü şeklinde).
•
Bu üniversiteler, sevk ve idare yönünden farklı bir anlayışla yönetilmelidir. Bir mütevelli heyeti
olmalı, rektör 5 yıllığına bir defa olmak üzere mütevelli heyeti tarafından atanmalı ve rektör seçeceği
yardımcısını, istenmeyen bazı şartlar oluşmadığı sürece, kendinden sonrası için kendi yerine hazırlamalıdır.
Bu üniversiteleri yöneten rektörlerinin bir profesyonel karneleri olmalı, başarılı olmaları halinde başka
yükseköğretim kurumlarında veya üst çatı kurum ve kuruluşlarında görev yapma yolları açık tutulmalıdır.
•
Mütevelli heyetine karşı sorumlu olacak olan rektör; eleman alımı, ödenek kullanımı, kaynak
tahsisi ve çeşitlendirmesi, bilimsel işbirliği gibi konularda tam yetkili olmalı ve bu yetkilerini sonuçlarını
bizzat kendi takip etmek suretiyle yardımcıları ile paylaşabilmelidir.
•
Bu kapsamda yer alan üniversitelerin uluslararası konuma sahip olmaları önem arz etmektedir.
Bu anlamda bazı sınırlamalar getirilebilir. Örneğin öğretim üyelerinin en az %10’unun yabancı ülkelerden
olması gibi. Bu üniversitelerde çalışacak yabancı öğretim üyelerinin bir bölümünün; konusunda uzmanlaşmış
ve öğretim yetkinliği olan bilge kişilerden seçilmesine ve ülkesi ile sağlıklı ilişkilere sahip olmasına (insan ve
bilgi kaynakları transferi yönünden) ayrı bir önem verilmelidir. Diğer bölümün de donanımlı genç
araştırmacılardan olması gereklidir. Ancak çalışılacak tüm yabancı öğretim elemanı kadrosunun, çalışma
sahasındaki bilimsel yeterliliği konusunda hiçbir şüphe taşınmamalı ve uluslararası yetkinliğe sahip olduğu
bilimsel belgelerle tespit edilmelidir.
•
Gelişmiş dünyada yabancı öğrenci sayısı, uluslararasılaşma yönünden dikkate alınan en önemli
göstergedir. Ancak yabancı öğrenciler, gelişmekte olan ülkelerinin en zeki öğrencileri arasından seçilmeli ve
bu konuda araştırma üniversiteleri tam yetkili olmalı ve özel yöntemlerle seçim işlemini gerçekleştirmelidir.
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Bir araştırma üniversitesi için başlangıç aşamasında yabancı öğrenci sayısı en az % 10 olmalıdır. Bunun
ülkemizde geçmişte yaşanmış güzel örnekleri vardır. Bugün ülkemizdeki yabancı öğrenci kalitesinin, çok kötü
olduğunu belirtmekte fayda vardır.
•
Üniversiteler, güvenirliği yüksek kurumlar olmalıdır. Özellikle gelecekteki öğretim üyesi
kadrosunu oluşturacak araştırma üniversitelerde bu konuya ayrı bir önem verilmelidir. Bu üniversitelerde,
referans sistemi iyi çalışmalı ve öğretim üyelerinin fedakâr ve adanmış insanlardan oluşmasına önem
verilmelidir.
•
Devlet, mevcut bütçe tahsisi dışında büyük ulusal projeler ile bu üniversiteleri desteklemelidir.
Bu tür bir destek, faydalı bilgi üretimi esasında yapılmalıdır. Devletin, bu üniversitelerden yüksek verim
alınması doğrultusundaki en temel sorumluluklarından biri, üniversiteler ile reel sektör arasında katalizör
rolünü doğru yerine getirmesidir.
•
Üniversitelerin bölünmesi çözüm değildir. Çünkü bölmek suretiyle avantaj ve dezavantajları
yönünden birbirine benzer iki ayrı üniversite oluşmaktadır. Bunun yerine yeni kurulan Teknik Üniversitelerin
(Bursa Teknik, Adana Teknoloji, Erzurum Teknik, İskenderun Teknik Üniversiteleri gibi) geliştirilmesi uygun
olur. Özellikle bu üniversitelerin öğretim elamanı kadrolarının oluşturulmasında, yukarıda bahsedilen yedi
araştırma üniversitesinden yararlanılması gereklidir. Yeni kurulmuş Teknik Üniversitelerin ve bu amaçla
kurulacak yeni yükseköğretim kurumlarının, “Yüksek Teknoloji Enstitüsü” şeklinde örgütlenmesine özen
gösterilmelidir. Bu çerçevede hukuki alt yapı oluşturulmalıdır. Bu arada ismi “Gebze Teknik Üniversitesi”
şeklinde değiştirilen yükseköğretim kurumun “Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü” olan ilk ismine geri
dönülmesi, iş başarma iradesi yönünden ilk motivasyon kaynağı olabilir.
•
Araştırma üniversitelerin bir bilim üssü şeklinde yeniden yapılanmasına özen gösterilmelidir.
Ankara’da Orta Doğu Teknik, İhsan Doğramacı Bilkent ve Hacettepe Üniversiteleri birbirine komşu
üniversitelerdir. Ayrıca bu üniversitelere yakın TOBB Ekonomi, Atılım ve Çankaya Üniversiteleri vardır.
•
İstanbul’da Gebze Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Özyeğin Üniversiteleri belli bir
bölgede ve birbirine yakın üniversitelerdir. Bu bölgede ayrıca devlete ait araştırma kurumları da mevcuttur.
İstanbul’da bir başka bilim üssünün; İstanbul Teknik, Boğaziçi, Koç ve Yıldız Teknik Üniversitelerini ihtiva
edecek şekilde oluşturulması uygun olacaktır.
•
İzmir’de ise örgütlenme İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü merkezli olmalıdır.
•
Bu çalışmalar yapılırken, ismi ve cismi güzel ancak içi boş yeni yükseköğretim kurumları
oluşturulmamalıdır. Çünkü son dönemde çok sayıda bu tür yükseköğretim kurumu oluşturulmuştur. Bu
amaçla yapılacak çalışmalarda istikrarlı bir üst akla ihtiyaç vardır. Yerel etkilerden uzak ve siyaset kurumunun
etkin olmadığı bir yapılanma ile çalışmalarının yürütülmesinde fayda mütalaa edilmektedir.
SONUÇ
Araştırma üniversitesi, adından da anlaşılabileceği gibi, özgün konularda bizzat öğretim üyesinin ve
lisansüstü (özellikle doktora) öğrencilerinin çalıştığı yükseköğretim kurumudur. Bu üniversitelerin
misyonunun temelini, özgün konularda araştırma yapılması oluşturmaktadır. Bu özellikleri taşımayan
üniversiteler, yalnızca meslek öğreten ve ağırlıklı olarak iki yıllık programlarla donatılmış yükseköğretim
kurumları hariç, genelde “kitle üniversitesi” olarak tanımlanmaktadır. Çok sayıda öğrencisi olan ve derslerin
geniş mekânlarda veya sanal olarak işlenmesine önem verildiği bu üniversitelerin, değişik ülkelerde
yerleşkeleri bulunmakta ve hatta bu yükseköğretim kurumları, yerleşkeleri olmaksızın yerli üniversitelerle
ortak diploma programları yapabilmektedirler. Bu üniversitelerin toplumsal fayda yönünden önemli bir işlevi
yerine getirdikleri bilinmektedir ve toplum nezdinde itibar sahibidirler. Her toplumda bu tip üniversitelere
ihtiyaç vardır.
Ülkemizde 2018 yılında “araştırma üniversitesi” olarak tanımlanan İstanbul, Ankara, Gazi ve Erciyes
üniversitelerinin yukarıda belirtilen esaslarda yeniden tanımlanması çok daha uygun olur. Kitleselmiş
üniversitelerin uzun yıllarda oluşmuş ataletten sıyrılması, oldukça zor bir süreçtir. Bu özelliklere sahip
yükseköğretim kurumlarının, mobilizasyonu yüksek üniversitelerle aynı performansı göstermesi mümkün
gözükmemektedir. Dolayısıyla ilgili kurumların “kitle üniversitesi” olarak hayatiyetini sürdürmesinde fayda
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vardır. Ancak Yıldız Teknik ve Hacettepe Üniversiteleri, öğretim yapılarındaki yeni düzenleme ile “araştırma
üniversitesi” konumunu koruyabilir. Bunun için öncelikli olarak bu üniversitelerin önlisans programlarının
tamamen veya büyük oranda lav edilmesi uygun olur.
ABD’de öğretim üyeleri, kendilerini doktorlarını tamamladıkları üniversite ile tanıtırlar. Bu hem bir
aidiyet duygusunun açığa vurulması, hem de belli bir ekolün ürünü olduklarını ifade etmek için anlam ifade
etmektedir. Bunun ancak özgün değerlere sahip ilkeli bir yönetimin olduğu kurumsal yapılarla
gerçekleşebileceği belirtilmelidir. Bu üniversiteler, sınırlı sayıdadır ve belli şartları yerine getirdikten sonra
devlet ya da özel statüye sahip olmaları önem arz etmemektedir. Kuzey Amerika üniversitelerinde görülen
bu statünün, ülkemizde ancak bu makalede tanımlanan “araştırma üniversitesi” kavramının yerleşmesi ile
mümkün olabileceği görülmektedir.
Uluslararası sıralama kuruluşları (QS, Leiden, Times gibi) tarafından yapılan değerlendirmelerde,
geçmişte çok daha başarılı konumda olan ve bugün “araştırma üniversitesi” hüviyetindeki bazı
üniversitelerimizin son yıllarda hızla gerilediği görülmüştür. Bu makalede sonuçları takdim edilen araştırma,
uluslararası değerlendirme kuruluşlarının verileriyle de desteklenmektedir. Yazar, ülkemizdeki araştırma
üniversitelerinin performansı ile ilgili olarak uluslararası değerlendirme kuruluşları verilerine dayalı ayrı bir
çalışma yürütmekte ve bunu yakın bir dönemde yayımlamayı planlamaktadır.
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(6)
Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ9; Dr. Öğr. Üyesi Döne ARSLAN10
SOORONBAY CUSUYEV’İN ŞİİRİNDE AYTMATOV’UN KAHRAMANLARI KONUŞUYOR
AYTMATOV'S HEROES TALK IN SOORONBAY CUSUYEV'S POETRY

ÖZ
Arjantinli yazar ve denemeci Alberto Manguel, Okumalar Okuması kitabında “ideal okur”un pek çok
tanımını verirken içinden seçtiğimiz iki tanesini; “İdeal okurlar bir hikâyeyi yeniden kurmaz; yeniden yaratır”
ve “İdeal okurlar bir hikâyeyi izlemez: Ona katılır” tanımlarını Sooronbay’da da görmek mümkündür. YazarŞair/Okur olarak tanımlanabilecek Sooronbay’ın Cengiz Aytmatov’un eserleri ve kahramanları üzerinden
romanların ve hikâyelerin “hikâye”lerini yeniden kurmadığını, yeniden yarattığını görmek mümkündür.
Ayrıca Sooronbay’ın aynı zamanda “ideal bir okur” olarak hikâyeleri izlemediğini, ona katıldığını da
gözlemek mümkündür.
Burada Sooronbay’ın “Cemile,” “Nayman Ana,” “Yedigey,” “Akbara,” “Boston” ve “Bazarbay” için
yazdığı şiirler ile “Yüz yüze” hikâyesinin “Seyde” başlığı ile dramatize edilerek yeniden yaratılışını ve yazarşair/okur olarak hikâyeye katılımını gözlemek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Sooronbay Cusuyev, Cengiz Aytmatov, Cemile, Nayman Ana, Yedigey, Akbara,
Boston, Bazarbay, Yüz yüze, Seyde.

ABSTRACT
Alberto Manguel, writer and essayist from Argentine gives many definitions of the “ideal reader” in
his book The Reader on Reading; some of which are “Ideal readers not only reconstruct a story but also
rewrite it” and "Ideal readers not only follow a story: but also get into it.” Sooronbay fits within these two
definitions in his poems. Not only did Sooronbay, who can be defined as a writer-poet/reader, reconstructed
the "stories" of novels and stories of Cengiz Aytmatov but also he got himself into the works and heroes. It is
also possible to observe that Sooronbay does not watch the stories as an "ideal reader" but agrees with him.
Here, we see Sooronbay as an ideal reader of Jamila, Nayman Ana, Yedigey, Akbara, Boston and
Bazarbay and his recreation of all these stories and characters. He may well be seen in his newly created the
dramatization of the story “Face to face” as Seyde, Ismail, and so on. We may observe him as an ideal reader
as he participates in the story.
Keywords: Sooronbay Jusuev, Chingiz Aitmatov, Jamila, Nayman Ana, Yedigey, Akbara, Boston and
Bazarbay, Seyde.
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GİRİŞ
"İyi bir okur, önemli bir okur, aktif ve yaratıcı bir okur, yeniden okuyan bir okurdur." Vladimir
Nabokov.11
Şair Sooronbay Cusuyev Kara Kulca ilçesine bağlı Alay Kuu vadisindeki Kızıl Car köyünde 15 Mayıs
1925’te doğdu. Kendi doğumu hakkındaki bilgilere şairin kendi mısralarından ulaşmak mümkün:
Алай-Кууда
дүйнөгө
Alay Kuu’da dünyaya geldim,
табылганмын,
Ayın, güneşin ışınlarıyla kaplandım.
Ай,
Күнүнүн
нурларын
Açıkça anlayıp mutluluğumun şiirde
жамынганмын.
olduğunu,
Так түшүнүп таалайым ырда
Zorlu bir yolculuğa çıktım.
экенин,
Татаал
жолдуу
сапарга
камынгамын.12
Şair bu dizelerinde sadece nerede doğduğunu değil, şiir ile tanıştığında ayın ve güneşin ışınlarıyla
kaplanarak mutluluğu yakaladığını söylüyor. Ondan sonrası ise zorlu bir yolculuk; çünkü şair olmak zaten
zorlu iken bir halkın şairi olmak ondan da zordur. Şair içinden çıktığı halkın sorumluluğunu omuzlarında
hisseder. İşte bundandır ki “Zorlu bir yolculuğa çıktım” demiştir. Henüz gençliğinin baharını yaşarken on
sekiz yaşında cepheye çağırılır. Kırgız halkının içinden çıkan ve insanı eserlerinin merkezine yerleştirerek
evrensel değerleri yakalayan ve dünya edebiyatına önemli katkılar sunan Cengiz Aytmatov’dan sadece üç yaş
büyüktür. Genç Cengiz, savaş yıllarını cephe gerisinde bir başka türlü zorlu ve çileli yaşarken Sooronbay,
1943’te henüz on sekiz yaşında cephedeki çatışmalara şahit olur. İrtibat görevlisi olarak görev yaptığı sırada
iki kere de yaralanır. Tıpkı Aytmatov’un Kazak yazar Kaltay Muhammedjanov ile birlikte kaleme aldığı
“Fujiyama” dramasının liseli gençleri gibi heyecan ile doludur. Büyük vatan savaşında düşmanı yenmenin,
kovmanın derdine düşmüştür. Cephede geçirdiği ilk yılında—1943—yazdığı “İleriye gidin, Kırgızlar!” “Biz
galibiz”, “Carkın’a” isimli ilk şiirleri vatan toprağı ve geride bıraktıkları sevdikleri için vuruşan askerlere
cesaret verecek şiirlerdir. Panfilov adındaki 8. Muhafız birliğinde askerliğini yaptığı sırada yazılan bu şiirler
cephenin ve savaşın kanlı yüzünü olduğu gibi betimlemektedir.
Savaştan döndükten sonraki 1946 – 1947 yıllarında Sovyet ilçesinin Komünizm İçin gazetesinde genel
sekreter olarak çalışır. 1947–1949 arasında Oş Milli Öğretmenler Enstitüsünde eğitim alır. Şair Sooronbay
Enstitüyü bitirir bitirmez 1949’da SSCB Yazarlar Birliğine kabul edilir. Söz konusu Enstitünün Kırgız dili ve
edebiyatı fakültesini bitirdikten sonra 1951’de yine Oş’ta bölgenin Lenin Yolu gazetesinin redaksiyon
bölümünde yönetici olarak çalışır. Artık edebiyat ile iç içedir. Yine aynı yıl Moskova’daki Maksim Gorki
Edebiyat Enstitüsünde yüksek edebiyat dersleri alır. Cengiz Aytmatov da 1956-1958 yılları arasında aynı
yerde eğitim almıştır.
Enstitüyü bitiren Sooronbay Cusuyev, 1959’a kadar Ala Too edebiyat ve sanat dergisinde baş redaktör,
Çalkan adlı hiciv dergisinde genel sekreter olarak çalışır. Bundan sonra şairin hayatı artık Kırgızistan Yazarlar
Birliğinde geçmeye başlar. Edebiyat danışmanı olarak çalışır.
Emgek Kuusu adlı şiir kitabı 1950’de yayınlanan ilk kitabıdır. Bu kitabı şairin ana dilinde yazılmış
otuzdan fazla kitabı takip eder. On dört kadar da Rusça kitabı yayımlanır. Şiirleri Kazakça, Özbekçe,
Ukraynaca, Azerice, Tacikçe ve başka yabancı dillere de çevrilir.
Sooronbay Cusuyev kendisi de başarılı bir şekilde Şekspir, Puşkin, Lermontov, Şevşenko, Abay,
Mahtumkulu, İsaakyan, Ömer Hayyam, Mayakovskiy, Yesenin, Gamzatov, Kuliyev gibi birçok şairin
eserlerini, Kırgızcaya çevirerek okurlarına sunar. Kırgız edebiyatına katkıları sebebiyle 1981’de “Kırgız halk
şairi” unvanına layık görülür. Bu ödül boşuna verilmemiştir; zira şairin yetmişten fazla şiiri bestelenmiştir.
Sooronbay Cusuyev’in 2003 yılında kendi torunu için yazdığı “Kanat ile Zarina” aşk destanı Rusça, Tacikçe,

11
12

Alberto Manguel. Okumalar Okuması. Deneme. (Çev. Sevin Okyay) İstanbul: YKY, 2013, s. 187-191’dan naklen.
https://sputnik.kg/reference/20151007/1019070195.html (06.05.2021)
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Türkçe, Özbekçe, Çince vb. dillere çevrilip kitap olarak yayımlanmıştır. Ödüller almaya devam etmiştir.
1998’de “Kırgızistan halk eğitiminin üstadı”, “Kazakistan’ın onurlu emekçisi” unvanlarını almıştır.
Şair, “Kurmancan Datka” adlı manzum romanı için 1998’de Toktogul milli ödülüne layık görülmüştür.
2005’te Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Sooronbay Cusuyev’in eserlerini değerlendirerek altın madalya ile
ödüllendirmiştir. 2007’de “Kırgız Cumhuriyeti Kahramanı” unvanından sora “Ak şumkar” madalyasını
almıştır.
Şairin küçük memleketi Kara Kulca ilçesine bağlı Say Talaa köyündeki lise ve Kara Suu ilçesine bağlı
Car Ooz köyündeki lise Sooronbay Cusuyev olarak adlandırılmıştır.
Şair 91 yaşında hayata gözlerini yummuştur.13
Asra yakın bir ömür süren şair Sooronbay, Sovyetler Birliği’nin kuruluşu ve yıkılışına şahit olmuştur.
Büyük ve kanlı savaşı cephede yaşayan, yaralanıp hayata tutunabilen şair, Kırgızistan’ın bağımsızlığına
duyarsız kalmamış ve şiirlerinde “bağımsızlık” konusunu sıkça işlemiştir. Bağımsızlık sonrası oluşan olumlu
havada yazılan Kırgız şiirini yakında inceleyen İsmail Turan Kallimci, şair Sooronbay’a makalesinde önemli
bir yer ayırır. Şairin bağımsızlıktan duyduğu coşkuyu nasıl yansıttığını örneklerle izah eder. Şairin “Хан
Манас тукумдары, кайдасыўар?/Han Manas’ın torunları, neredesiniz?” başlıklı şiirinde kendini bulan
heyecanın bir kısmını aşağıdaki dizelerde görmek mümkündür:
Акыры адилеттик жеўди мына –
Sonunda adalet kazandı işte,
Азаттык Ала-Тоого келди мына!
Hürriyet Ala Too’ya geldi işte!
Өзуң жаз, єзїў сїйлє єз тилиўде
Özün yaz, özün söyle, öz dilinde,
Өзуң каз єзїў тапкан кенди мына!14
Özün çıkar bulduğun madeni işte!15
Uzunca ve derin duyguların, düşüncenin ve gelecek tasarrufunun yansıdığı şiirin ayrıntılı bir
çözümlemesinin yapılması elzemdir. Sayın Kallimci şiirin bütününe bakarak şairin söylemek istediğini şöyle
özetler: “… hürriyetin kazanılması ile millî birlik beraberliğin pekiştirilmesi yönünde adımların atılması
kolaylaşmıştır.” Araştırmacı Sooronbay’ın diğer şiirlerine de giderek bu hassas konuyu ele alır.
Aynı yılları kendisi gibi yaşayan Aytmatov ile de yakından tanışan Sooronbay, yazarın hikâye, dram
ve romanlarının kahramanları için şiirler yazar, onları konuşturur, onların ağzından söylemek istediklerini
okuyucularına aktarır. Elbette bütün hikâye ve romanlarının değil. “Cemile” hikâyesindeki genç kadın Cemile
için bir “türkü” de kendisi yazıyor. Arkasından Beyaz Gemi romanının “beyaz gemi”sine bir şiir yazıyor,
duygularını, arzularını gemiye yüklüyor. Gün Olur Asra Bedel’in sadece “Nayman Ana”sının türküsünü değil
aynı zamanda “Yedigey’in hayali”ni anlatan şiirini yazıyor. Sooronbay Cusuyev’in ilgisinden en çok nasibini
alan roman Kıyamet veya Türkiye’deki çevirisiyle Dişi Kurdun Rüyaları. Bu romanın üç kahramanı Akbara,
Boston ve Bazarbay için şiir yazıyor. Son olarak da II. Dünya savaşı yıllarında Talas bölgesinde bir köyde
geçen olayların anlatıldığı “Yüz yüze” hikâyesini iki perdelik drama haline getiriyor.
Sooronbay Cusuyev’in aklından geçenleri, kahramanlara söylettiklerini ve onların duygu ve
hayallerini şiirleri inceledikten sonra görmek mümkündür.
Şiirler ve Kahramanlar
1.
•
2.
•
3.
•
•

Cemile (1958)
Cemile
Beyaz Gemi (1970)
Beyaz gemi
Gün Olur Asra Bedel (1980)
Nayman Ana
Yedigey’in arzusu

13

https://sputnik.kg/reference/20151007/1019070195.html (06.05.2021)
Şiir Сооронбай Жусуев. (Тїз. А. Качкынбайкызы. – Б.: «Турар», 2018. – 614 б. adlı kitabın PDF’sinden alınmıştır. s. 194.
Çeviri İsmail Turan Kallimci’nin makalesinden iktibas edilmiştir.
15
İsmail Turan Kallimci. “Bağımsızlık sonrası Kırgız şiirinde hürriyet algısı,” Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 2 • Sayı 4 • Aralık
2012/ s. 99-107.
14
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4.
•
•
•
5.
•

Kıyamet veya Dişi Kurdun Rüyaları (1986)
Akbara
Boston
Bazarbay
Yüzyüze (1957)
Seyde vd.

Cemile’nin Türküsü/Жамийланын Ыры
Aytmatov’un yazarlık hayatına hikâyeleriyle başladığını bilinen bir gerçek. Bu ilk yazarlık
denemelerinin en önemlisi ise “Cemile” hikâyesidir. Yazar bu hikâyesiyle aslında Sovyet rejiminin “sosyalist
realist” bakış açısının köklerine dinamiti yerleştirmiştir Bunun da cezasını çekmek üzereyken yardımına
Kazak halkının büyük yazarı Muhtar Avezov yetişmiştir. Sovyet edebiyat anlayışı ve yazarlardan beklentisi
düzeni bozmayacak, ahlaka mugayir davranmayacak, çalışma gayreti ile okuyuculara örnek olacak
kahramanlar yaratmasıdır. Herkesin mutlu olması temel amaçtır, eserler ise araçtır. Nitekim Aytmatov rejimin
istediği tarzda ve kendisine verilen reçeteye uygun hikâyeler de kaleme almıştır; mesela “Çise” hikâyesinin
kahramanı iki genç el değmemiş bâkir toprakları birlikte sürmekte, halkın işini kolaylaştıran traktörü birlikte
halkın hizmetine sunmaktadırlar. Fakat iş “Cemile”ye geldiğinde işler değişmiştir. Cemile, istemediği halde
Sadık ile evlenmek zorunda kalmıştır. Sadık sırf gururu incindiği için genç kadını evlenmeye zorlamıştır.
Cemile yine de sesini çıkarmaz; zira kaynanası ona öz kızı gibi davranmaktadır. Sadık cepheye gittiğinde de
Cemile, kayını Seyit ile birlikte cephedeki—kocası Sadık da oradadır—vatan müdafaası için savaşan yiğitlere
yiyecek ve giyeceklerini yetiştirmek için çabalamaktadırlar.
Kocası gibi cephede vuruşan ve yaralandığı için geri gönderilen Daniyar, kaderin de yönlendirmesi ile
güzel Cemile ile tanışır. Cemile ve Seyit başlangıçta onunla alay etseler de tarla, buğday ambarı ve tren
istasyonu arasındaki gidiş-gelişlerde söyledikleri türküler iki gencin yürekleri arasında köprü kurulmasına
sebep olur. Gerisi teferruattır ve Seyit’in arkalarından bakışlarını üzerlerinde hissederek köyü terk ederler.
Bu durum rejimin kabul edebileceği bir hal olmasa da Aytmatov’un sıkça işlediği “doğa kanunları”na
karşı gelinemeyeceği gerçeği burada kendisine yer bulur. Avezov hikâyenin büyük bir “aşk” hikâyesi
olduğunu anlatan makalesi ile Aytmatov’u darağacından veya belki de silahın namlusundan alır. Fransız
eleştirmen Louis Aragan’ın muhteşem makalesi de kılıçlarını çekmiş, silahlarına mermilerini sürmüş Sovyet
eleştirmenlerinin ümitlerini boşa çıkarır. Yazar aklanır ve yazmaya devam eder. İşte büyük yazar olacağı
henüz yazmaya başladığı bu öykü ile başlayan Aytmatov’un Cemile’si şair Sooronbay’ın dizelerinde de
kendine yer bulur. Sooronbay’ın “Жамийланын Ыры/Cemile’nin Türküsü” İlya Cakanov tarafından
bestelenecek kadar kıymetlidir. Şimdi bu şiire göz atmakta fayda vardır:
Жамийланын Ыры
Cemile’nin Türküsü
Обону Илъя Жакановдуку
Bestesi İlya Cakanov
Сенин оттуу ырларын
Сезимимди козгоп кетти.
Көңүлүмдүн ыргагын
Көкөлөтүп коштоп кетти.

Senin ateşli şarkıların
Duygularımı coşturdu.
Kalbimin ritmi
Kanatlanıp eşlik etti.

Сабыларым,
Сагынарым,
Жабыгарым,
Жалынарым –
Даниярым сен гана.

Çabalarım,
Özlerim,
Yıpranırım,
Yalvarırım –
Daniyar’ım sadece sen.

Сенин учкул ырларың
Карлыгачтай кайкып келди.

Senin uçuşan türkülerin
Kırlangıç gibi hızla kanat çırpıp geldi.
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Жүрөгүндүн сырларын,
Жүрөгүмө айтып берди.

Yüreğinin sırlarını,
Yüreğime söyledi.

Сабыларым,
Сагынарым,
Жабыгарым,
Жалынарым –
Даниярым сен гана.

Çabalarım,
Özlerim,
Yıpranırım,
Yalvarırım –
Daniyar’ım sadece sen.

Сенин сыйкыр ырларың,
Ай-талаага үндөп турат.
Жүр кетели жыргалым,
Анда сүйүү гүлдөп турат.

Senin büyülü türkülerin,
Ay tarlasına davet eder.
Hadi gidelim mutluluğum,
Orada aşk yeşeriyor.

Сабыларым,
Çabalarım,
Сагынарым,
Özlerim,
Жабыгарым,
Yıpranırım,
Жалынарым –
Yalvarırım –
Даниярым сен гана.
Daniyar’ım sadece sen.
(s. 148)
Hamide Aliyazıcıoğlu “İnsan yaratmada musiki: Cengiz Aytmatov” başlıklı yazısında Çinli filozof
Konfüçyüs’ün müziğin bireysel ve toplumsal düzeyde manevi terbiyeye etkisinden söz eder. “Bir kimse
müziği elde ederse, kalbini düzeltir. Temiz, nazik, inançlı bir kalp kendiliğinden gelişir. Eğer kalbin içinde ve
müzik oluşmazsa, o zaman yalancılık ve hile girer.” Aliyazıcıoğlu yazısının başında Mevlana’dan, Eski Yunan
felsefesinden ve klasik Türk musikisinden örnekler verir. Mevlana’ya göre musiki “elest bezmi’nin
avazesi”dir ve Allah insanlara müzik ile hitap ettiğini ve bu sebeple ruhlara işleyen kutsal bir dil olduğunu
vurgular.
Cemile’nin ağzından yazılan ve onun duygularının tercümanı olan bu şiirde Sooronbay doğrudan
“Cemile” öyküsündeki “türkü”lere dikkat çeker. “Senin ateşli şarkıların, Duygularımı coşturdu. Kalbimin
ritmi, Kanatlanıp eşlik etti” der. Bu satırlar at arabası ile yaptıkları yolculuklar sırasında sırasıyla ve karşılıklı
olarak iki gencin yanık türküler söylediği sahnelere göndermedir. Şiirin nakarat kısmında ise türkülerle coşan
ruhların çırpınışları hissedilir.
Cemile aslında içinden çıkılmaz bir girdabın içinde çırpınıp durmaktadır. Onun bu ruh hali
Sooronbay’ın şiirindeki tekrarlara takılır: “Çabalarım, Özlerim, Yıpranırım, Yalvarırım – Daniyar’ım sadece
sen” diyerek Daniyar’dan mı, duygularından mı, yoksa kendisine biçilen rolden mi yoksa rejimin biçtiği
giydirilmiş kimlikten mi kurtulmak istemektedir. Yoksa Sadık mıdır kurtulmak istediği? Daniyar’ın içli
türküleri için Cemile kırlangıç benzetmesini yapar. Elbette bu tercih şairin roman kahramanlarının kaderindeki
bu mutlu ve heyecanlı anların da kırlangıçların kısa ömürleri gibi olacağını bildiğinden olsa gerektir. Kısa da
sürse bu mutluluk yaşanmaya, her şeyi uğruna terk etmeye değerdir. “Senin uçuşan türkülerin, Kırlangıç gibi
hızla kanat çırpıp geldi. Yüreğinin sırlarını, Yüreğime söyledi.” Türküler ve genelde bütün musiki yürekler
arasında köprüler kuran bir inşaat ustası gibidir. Son dörtlükte şair Sooronbay, “Senin büyülü türküler, Ay
tarlasına davet eder. Hadi gidelim mutluluğum, Orada aşk yeşeriyor” der. Bu dizelerde türkülerin
“büyücülüğü”ne vurgu yapılır. İnsan müziğin büyüsüne kapılır ve yüreğe giren sevgi kuşu, aklın baştan
çıkmasına sebep olur. Türküler onları ay tarlasına davet eder; zira iki sevgili el ele tutuşarak köy yolundan
çıkıp tarlaya doğru gitmektedirler. Ay ışığının aydınlattığı tarla motif olarak ekilen ürünlerin meyvesini
vereceği mekandır. Şair Sooronbay onların bu korkusuz ve derin sevgisinin meyvesini vereceği bir mekân
tasviri olarak tarlayı betimler.
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Mavi Denizde Beyaz Gemi/Көк Деңизде Ак Кеме
Ak Gemi’nin veya Türkiye Türkçesine çevirisiyle Beyaz Gemi’nin Kırgızlarca kutsal kabul edilen IsıkGöl’de olduğu romanın okuyucuları tarafından tahayyül edilmekte idi. Son zamanlarda Kırgız yöneticileri
gerçekten göle beyaz bir gemiyi indirmişler ve turistik amaçla kullanmaya başlamışlardır. Gemiye binip doğa
harikası gölde gezinti yapmak her bakımdan muhteşem bir duygu olsa gerektir; zira her şeyden önce gölün
suyu devrededir. İnsan ruhunun dinginliğini sağlayan nesnelerin başında “su” gelmektedir. Diğer taraftan
roman okuyucularının beklentilerine cevap verecek olması da gemiyi çekici kılmaktadır. Sooronbay da roman
kahramanı isimsiz ve dedesi dışında kimsesiz sayılabilecek küçük çocuğun özlemine tercüman olmuştur. Bir
başka ifade ile şair kendisini küçük isimsiz çocuğun yerine koymuş ve gölde yüzen beyaz gemiye bakmaktadır.
Көк Деңизде Ак Кеме
Mavi Denizde Beyaz Gemi
(Чыңгыз Айтматовго)
(Cengiz Aytmatov’a)
Аппак кеме баратат көк денизде
Bembeyaz gemi gidiyor mavi denizde
Айланага ажайып көрк беришке.
Etrafa harika güzellik vermeye.
Көксөп
барат
жетсем
деп
Arzuyla gidiyor ulaşsam diye
алыстарга,
uzaklara,
Көксөп барат жетсем деп көп
Arzuyla gidiyor ulaşsam diye birçok
женишке.
galibiyete.
Деңиз
көлкүп
нурданып,
Deniz dalgalanıp ışıldıyor parlayarak,
жылдызданып,
Gemi gider kazanıp ödül alarak.
Кеме барат көп мөрөй, сыйлыкты
Gönülden bakarlar gençler, yaşlılar
алып.
Beyaz
gemiye
imrenerek,
Астейдилден
жарданат
жаш- gururlanarak.
карылар
Ак
кемеге
суктанып,
Mavi denizde endamıyla bembeyaz
сыймыктанып.
olup,
Gemi gidiyor ileriye hedef koyup:
Көк деңизде маңкайып аппак
Henüz ulaşamadıklarına ulaşabilmek
болуп,
için,
Кеме барат алдыга максат коюп:
Henüz bulamadıklarını bulur gibi
Жете элекке дагы да жетмек үчүн, olup.
Таба элегин дагы да тапмак болуп.
Yüz, beyaz gemi, göğüs gerip özgür
Сүз, ак кеме, төш тосуп эркин yele,
желге,
Dalgaları yarıp engellere izin verme.
Толкун жиреп тоскоолго эркиң
Yine bırak ardında hedefleri,
бербе.
Çabala gözün alamadığı yerlere!
Улам таштап артыңа мараларды,
Умтула
бер
көз
жеткис
Yüz, beyaz gemi, denizin yararak
мейкиндерге!
suyunu,
Yorulmazsın, korkusuz, şereflisin.
Сүз, ак кеме, деңиздин жарып
Güzellikle beleyip arala birçok denizi
суусун,
Yükseltip başarı sancağını, şeref
Талыкпассың,
тайманбас, sancağını!
намыстуусуң.
Көрккө бөлөп арала көп деңизди
Көкөлөтүп шык туусун, намыс
туусун!
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(s. 149-150)
Beyaz bir gemi masmavi bir denizde ilerlemekte ve bulunduğu mekâna harika bir güzellik vermektedir.
Buradaki güzellik hem görsel hem de algısaldır. Isık-Göl ve orada yüzen beyaz gemi, romanı okumamış
olanlar için görsel güzellik dışında pek fazla bir şey ifade etmeyecektir. Halbuki Mümin dedinin Kırgız
gelenek-görenek ve destan-efsaneleriyle büyütmeye çalıştığı torununu tanıyanlar için göl de gemi de çok güzel
ve özel duygular taşıyacaktır. Uzaklara ulaşmak için arzuyla gitmesi ise küçük çocuğun balık olup yüzerek o
gemide yüzen babasına ulaşma arzusundan başka bir şey değildir.
Denizin dalgalarında geminin yansıması, ışıldaması da algısal olarak görülen tablo gibidir. Gençlerin
ve yaşlıların gemiye gönülden bakmaları da roman okuyucularının gemi için hissettikleri duyguların
tercümesinden başka bir şey değildir. Beyaz gemiye imrenerek ve gururlanarak bakmaları ise kendilerine çok
yakın gördükleri, duygularına ortak oldukları çocuğun yüzerek babasına ulaştığında duyduğu veya duymuş
olduğunu fikrinin mücerret halidir. Henüz ulaşamadıklarına ulaşması için geminin yüzmesi, yorulmaması,
durmaması gerekir. Şair gemiye “yüz, beyaz gemi, göğüs gerip özgür yele” diyerek engellere takılmamasını
ister. Gözün alamadığı yerlere doğru çabalaması da ancak gönül gözüyle çocuğun gözüyle görülebilecek
yerlere, muhayyel mekanlara götürmesini ister. Kim bilir şairin muhayyilesinde neler vardır. Yorulmadan,
korkusuzca, şerefiyle yüzen beyaz gemi başarı sancağını yükseltecek ve hedefine varacaktır.
Nayman Ana’nın Türküsü/Найман Эненин Ыры
Kırgızların efsaneleri arasında yer alan “Sarı Özek efsanesi”nin acınası anası Nayman Ana belki de
dünyanın en talihsiz annelerinden biridir. Evlat acısı bir annenin yaşayabileceği en büyük felaketlerden olsa
gerektir. Nayman Ana da yiğit oğlu Colaman’ın savaşta düşman elinde öldüğü sanılır; fakat annesi kadar
talihsiz genç de belki kurtuluş olacak ölümü tadamamış, esaret felaketine düşmüştür. Düşman güçlüdür,
acımasızdır. Genç esirin saçlarını tıraşlayıp kafasına taze deve derisi “şire” geçirerek onun hafızasını silmeyi
başarmışlardır. İnsanoğluna yapılabilecek en büyük işkencelerden birisi de onu kimsesiz ve kimliksiz
bırakmaktır. Bu da ancak “bellek mekânı” olan hafızanın silinmesi ile olur. Güneş altında uzun süre bekletilen
Colaman da işkence sürecinin sonunda annesini tanıyamayacak kadar “mankurtlaşır” veya “kimliksiz”leşir.
Analık iç güdüsü ve tesadüfen tüccarlardan duyduğu bilgi kırıntıları ile oğlunu aramaya çıkan Nayman
Ana, yola çıkmadan evvel Pir Hoca Ahmet Yesevi’ye uğrayıp duasını etmiş ve başına sardığı kefeni olacak
beyaz örtüsü ve soylu devesi “Akmaya” ile yollara düşmüştür. İşte acılı annenin yaptığı bu zorlu yolculuk şair
Sooronbay’ın dizelerinde şiirleşmiştir.
Найман Эненин Ыры
Nayman Ana’nın Türküsü
Оо боз шыбак, оо борчук таш, боз
Ey boz şıbak16, ey çakıl taşı, boz
булут,
bulut,
Кен дүйнөгө батпай турам мен
Geniş dünyaya sığmıyorum ben
куруп.
üzüntü çekip.
Ботосу
өлгөн
инген
болуп
Yavrusu ölmüş deve gibi ağlarım,
буркурайм,
Yavrum diri önümde duruyor.
Ботом тирүү мандайымда бар
Bir parça ateş gibi güçsüzleşen hâlsiz
туруп.
Ay,
Үзүм оттой үлбүрөгөн алсыз Ай,
Neden
buluta
saklanıyorsun
He булутка жашынасың элендеп.
korkarak.
Алда Кудай
шыбаа кылып
Allahu Teâlâ şifa vermesin,
жүрбөсүн,
Söylesene, söylesene annen diye.
Айтсан боло, айтсан боло энең деп.
Ey kulunum, ey zavallı çocuğum ey!
Оо кулунум, оо куураган балам-ай!
Ne yaparım şimdi, nasıl çare bulurum
Кантем эми, кандай айла табам ай! ey!
Сезер бекен сенек болгон сезимин,
Sezer miymiş felç olan duygusunu,
16

Şıbak: Genellikle taşlık, çakıllı yerlerde yetişen, hayvanların yediği, kokulu, acı bir bitki.
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Мен
энеңмин,
атан
болчу
Ben annenim, baban idi Dönenbay…
Дөнөнбай,
Dönenbay…
Dönenbay…
Дөнөнбай...
Дөнөнбай... Dönenbay…
Дөнөнбай...
Ey sararmış bağrı katı kara yer,
Оо томсоргон боору катуу кара
Nasıl bakıyordun gönülsüz!
жер,
Hatırlatsana
halkını,
yurdunu,
Кантип
карап
турдуң
экен vatanını
кайдыгер!
İçine alsan olmaz mı kuruttuğun
Эстеттирчи эли-журтун, мекенин
neslini
Соруп кетсең болбойбу соолгурдун
Kutsalsan, anneysen sen de eğer!
тукумун
Ciğerini parçalayan evladın
Ыйык болсон, эне болсоң сен да
Nasıl bir anne bu zavallıya kıyabilir.
эгер!
Боор этин үзүп чыккан перзентин
Кандай эне бул кордукка кыя алат.
(s. 281)
Artık bir köle olarak deve çobanı olmuş Colaman’ı bulduğu yolculuğun sonunda tıpkı toprak ile
konuşan Tolganay gibi çöl çalışı, çakıl taşı ve boz bulutlar ile konuşmaya başlar Nayman Ana ve onlara
üzüntüsünden geniş dünyaya sığmadığını söyler. Geniş bozkırda, uçsuz bucaksız çölde dünyaya sığmayan
ananın duygu yoğunluğunu anlamak güç değildir. Yavrusunu yitiren deve gibi ağladığını söylüyor ve
karşısında bir ölüden farksız duran oğlundan yakınıyor. Bu duygu seli içinde ay bile güçsüzleşmiş kadının
yolunu aydınlatamayan küçük bir ateş parçası gibi kalmıştır. Büzülen, küçülen ay korkusundan bulutların
arkasına saklanmaktadır. Ay niçin bulutların arkasına saklanmaktadır? Korkusundan saklanmaktadır; zira
gördükleri “ay”ı bile korkutmuştur. Colaman’ın hali acımanın ötesinde korkutucudur. Şifasız derde düşmüştür
hem anne hem de oğlu. Annenin durumu da şifası olmayan bir derttir; çünkü mankurtlaştırılmış oğul anasını
okuyla vurup öldürecektir. Annenin oğlunu “kim” olduğunu hatırlatma çabaları boşunadır. Şair Sooronbay,
bu acılı annenin yerine kendini koymuş ve duygularını, hissettiklerini, korkularını, umutlarını, umutsuzluğunu
dizelerinde betimlemiştir.
Yedigey’in Arzusu/Эдигейдин Арманы
“Yedigey” adı galiba “Edige destanı”ndan geliyor. Bir destanın veya bir destan kahramanının adı. Aynı
zamanda Aytmatov’un Türkiye’deki okuyucu topluluğunu değiştiren romanın kahramanı. Omuzlarında çok
büyük bir yük var: Kader arkadaşı, dostu Kazangap’ın vasiyeti. Nitekim şiirin son kısmında şöyle söyleniyor
Yedigey kendi kendine:
…
…
Көтөрүп турам мен жалгыз,
Taşıyorum ben, yalnız,
Кара жердин салмагын!
Kara toprağın yükünü!
Yedigey’in omuzlarına binen yük, “… kara toprağın yükü” ve tek başına taşıyor. Yukarıda bahsi geçen
ve oğlunun okuyla vurularak ölen Nayman Ana’nın gömüldüğü ve Kırgızlarca “kutsal” kabul edilmiş “Anabeyit”e gömülme arzusu. Verilmiş bir söz ve tutulması, yerine getirilmesi gerekiyor; fakat engeller bir destan
kahramanının karşılaşabileceğinden daha fazla ve daha zorlu.
Эдигейдин Арманы
Yedigey’in Arzusu
Казангап өттү дүйнөдөн,
Kazangap geçti dünyadan,
Ак жаркын эле пейли кең.
Günahsız aydınlık idi cömert.
Асылзат андай адамды
Asildi öyle bir adamdı
Каяктан табам эми мен?
Nereden bulurum şimdi ben?
Акылы тунук жан эле,
Салмактап акты-караны.

Zihni açık can idi,
Tartardı akla karayı.
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«Жакшыдан мөөн» деген чын,
Карачы мобу Сабитжан
Ырбатып турат жараны.

“Hiç yoktan iyidir” dedikleri gerçek,
Baksana işte Sabitcan
Yetişip duran vatandaş.

Ата-эне жытын унутуп,
Интернат болуп түнөгү.
Ойрону чыгып ошондо,
Калганбы катып жүрөгү?

Ana baba kokusunu unutup,
Yatılı okul olmuş yuvası.
Harap olup o zaman,
Kalmış mı donup yüreği?

Казыкем, кайран өлүпсүң,
Кадырың билбейт балдарың.
Байкабай калган экенбиз,
Башына шире салынып,
Балаңдын өксүп калганын...

Kazıke’m, zavallı ölmüşsün,
Kadrini bilmez çocukların.
Fark etmemişiz,
Başına şire takılıp,
Çocuğunun mahrum kaldığını…

Кантейин эми, кайыр кош!
Nasıl yaparım şimdi, hoşça kal!
Кай жерден жаздык биле албай,
Nereden yazdık bilemeden,
Кесе тиштеп бармагым,
Pişmanlıktan parmaklarımı ısırıp,
Көтөрүп турам мен жалгыз,
Taşıyorum ben, yalnız,
Кара жердин салмагын!...
Kara toprağın yükünü!
(s. 282)
Şair Sooronbay şiirine Kazangap’ın şahsiyetini tanıtarak başlıyor. Kazangap geçti dünyadan, Günahsız
aydınlık idi cömert. Dünyanın gelip geçiciliğini bilmeyen yok. Fakat iyi bir dostun ölümü ise insanda derin
izler bırakır. Şair onun öldüğü haberini verdikten sonra “Asildi öyle bir adamdı, Nereden bulurum şimdi ben?”
diye devam ediyor. Kazangap için kullandığı “asil” sözünün bilinen klasik tanımının dışında kullanıldığını
roman okuyucuları bilirler. Kazangap’ın “asaleti” onun şuurlu ve aydınlık bir karakterinden
kaynaklanmaktadır. Kazangap zor zamanlarda Yedigey’in elinden tutmuş, trenlerin doğudan batıya ve batıdan
doğuya gelip geçtiği Boranlı istasyonunda iş bulmasına yardım etmiş ve aralarında dostluk köprüsü
kurulmuştur. Böyle bir dost ve dostluğu bulmak artık zorlaşmıştır. Bundan zamanın değişmesi kadar uzun
süre bel bağladıkları rejimin artık insanların karakterleri üzerinde “olumsuz” etkilerinin görülmeye
başlamasındadır.
Şair Sooronbay bu şiirinde kendisi mi konuşuyor yoksa Yedigey’i mi konuşturuyor belli değildir. Her
iki halde de Kazangap’ın “güzel insan” olması gerçeği gün gibi açıktır. Romanda her ne kadar derinlemesine
psikolojik çözümlemesi yapılmamış olsa da Kazangap için şair “Zihni açık can idi, Tartardı akla karayı”
diyerek onun davranışlarında ölçülü birisi olduğunu belirtir. Kazangap her ne kadar büyük izler bırakıp
gitmese de geride iyi bir dost ve “Hiç yoktan iyidir” dedikleri gibi bir erkek evlat bırakır: Sabitcan.
Bu genç roman kahramanı için söylenecek çok söz vardır. Kısaca belirtmek gerekirse Nayman Ana’nın
oğlu, işkence ile “mankurtlaştırılmış” Colaman’ın tersine hiçbir işkenceye maruz kalmadan sadece rejimin
okullarında, yatılı yurtlarda “mankurtlaştırılmış”tır. Rejim Sabitcan gibi yatılı okullarda yetiştirdiği gençlere
“sorgulamasız” itaat etmeyi öğretmiştir. Buna “modern mankurtlaştırma yöntemi” de denilebilir. Pek çok
okuyucu Sovyet rejimini suçlayıp Sabitcan’ı “ötekileşmiş” haliyle ayıplasa bile şair Sooronbay ona acır ve
onun masumiyetini göstermeye çalışır. Bunun sebebi onun “Ana baba kokusunu unutup, Yatılı okul olmuş
yuvası”dır. İşte bu “yuva”da Sabitcan o zaman “harap” olmuş ve yüreği “donup” kalmıştır. Dikkatli
okuyucuların hatırlayacağı üzere Sabitcan, babasının “Ana-beyit”e gömülme arzusuna pek itibar etmez.
Yedigey üzerinde etkili olan bu vasiyetin Sabitcan üzerinde “zerre” kadar etkisi yoktur; zira okuduğu yatılı
okullarda “gelenekler”in de birer eski kalıntılar olduğu öğretilmiştir. Ayrıca okunacak Kuran’a da edilecek
“dua”lara da ihtiyaç yoktur.
Sabitcan’ın bu davranışından sonra Yedigey dostu Kazangap’a acır ve ona “Kazıke’m, zavallı
ölmüşsün” de “Kadrini bilmez çocukların” diye seslenir. “Fark etmemişiz, Başına şire takılıp, Çocuğunun
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mahrum kaldığını…” Bu çok acınası bir durumdur ve “şire” ile Colaman’ın işkencesine gönderimde
bulunurken diğer taraftan Sovyet yatılı okullarında da bir başka “şire” yani “eğitim” ile onun pek çok şeyden,
özellikle de gelenek ve göreneklerden, dinden ve imandan, cenazenin vasiyet ile gömülmesinin “manevî”
hazzından mahrum bırakıldığına işaret etmektedir. Sooronbay’ın bir sonraki şiirinin kahramanları ise Kıyamet
romanının dişi kurdu Akbara, düzgün karakterli çalışkan ve iyi insan Boston ile kötü ve duygusuz-duyarsız
Bazarbay’dır.
“Kıyamet” Romanının Bazı Kahramanları: Akbara/ «Кыямат» Романынын Кээ Бир
Каармандары: Акбара
Kıyamet romanı Aytmatov’un doğayla iç içe olduğu romanı. Başlıktan itibaren aslında insan eliyle
tabiatın dengesinin nasıl bozulduğunu ve kendi kıyametine nasıl yaklaştığını gözler önüne seriyor. Babasının
papaz olmasını istediği; fakat kilisenin öğretilerini zamanı ve devri geçmiş olduğu için modern insanın
ihtiyaçlarına cevap vermediği görüşüyle karşı çıkan Abdias’ın Hz. İsa misali insanları doğru yola çağırma
üzerine kurgulanmış bir roman. İç içe geçmiş, sarmal halindeki olaylar yine doğanın dengesi etrafında
birleşiyor.
Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil’den—Avdi—alınmış ismi çeviride Abdias olarak değiştirilen baş
kahraman, karşıt görüşleri yüzünden kiliseden aforoz edildikten sonra uyuşturucu kaçakçılarını, acımasız
kaçak avcıları yanlış yoldan çevirmeye, insanlara neyin kötü neyin iyi olduğunu anlatmaya çalışıyor. Onlarla
birlikte çıktığı yolculukta gördükleri, yaşadıkları ise insanoğlunun hem kendisinden olanlara hem de doğada
kendi halinde yaşayan canlılara karşı ne kadar vahşileşebileceğini gösteriyor. Makinalı tüfeklerle saygalar
sürüler halinde öldürülüyor, aralarına karışan kurtlar ve yavruları hayatta kalabilmek için kendilerine
sığınacak yer arıyorlar. İşte bunlardan birisi de şair Sooronbay’ın bu romanla ilgili ilk şiirine konuk olan
Akbara. Dişi kurt Akbara, eşi Taşçaynar ile birlikte yavrularını büyütmekle meşgulken insanların kanlı
saldırılarına uğruyorlar. İlk batında doğan yavruları öldürülüyor. İkinci batında doğanlar da saygalarla birlikte
makinalı tüfeklerden sıkılan kurşunlardan ve mahşer gününü veya kendileri için “kıyamet” gününü hatırlatan
katliamdan kurtulamıyor. Üçüncü batında ise bu defa Bazarbay yuvadaki yavruları alıp kaçıyor. Eşi
Taşçaynar’ı da kaybeden ve yalnız kalan Akbara ormanda “kurtların Tanrısına” yalvarıyor. Aynı ormanda
kaçakçıların ve uyuşturucu tüccarlarının zalimliğine uğrayan Abdias da tıpkı Hz. İsa gibi ağaca asılı olarak
duruyor. Akbara, duasını ettikten sonra yavrusunu kurtarmak için Bazarbay’ın izini sürüyor. Doğaya karşı,
canlılara karşı hiçbir duygusal bağı olmayan Bazarbay, kurt yavrusunu kendi halinde yaşamakta olan çalışkan
ve dürüst bir vatandaş Boston’un evine getiriyor. Bu üç karakter—Akbara, Boston ve Bazarbay—şairin
dizelerinde kendilerinden söz ettiriyor. Önce Akbara ile başlıyor şair Sooronbay.
«Кыямат» Романынын Кээ Бир
“Kıyamet”
Romanının
Bazı
Каармандары: Акбара
Kahramanları: Akbara
Көз алдымда эне бөрү көк көздүү,
Gözümün önünde anne kurt mavi
Көп кайгыны ал башынан өткөздү. gözlü,
Ал жөнүндө жазса болот поэма,
Çok acı çekti.
Ал жөнүндө айтса болот көп сөздү.
Onun hakkında yazılabilir şiir,
Onun hakkında söylenebilir birçok
Ташчайнары
жандап
жүргөн söz.
кезинде
Ал жолуккан таалай аттуу сезимге.
Taşı
sıkıp
suyunu
çıkardığı
Телчитип да, ээрчитип өз балдарын zamanlarında
Көк шиберге оонаганы эсинде.
Karşılaştı mutluluk denen duyguyla.
Yürümeye başlatıp peşine taktı
Андан кийин тууса да көп yavrularını
бөлтүрүк,
Yeşil çimenlere serildiği aklında.
Адамдардан чыккан жырткыч
өлтүрүп.
Sonra doğsa da çok yavru kurt,
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Мөгдөп, зарлап көп көрүп ал
İnsanlardan çıkan zalim öldürdü.
азапты,
Güçsüzleşip yalvarıp yakardı çok
Мөлт-мөлт этип көк көзүнөн жаш çekti o azap,
акты.
Damla damla aktı mavi gözlerinden
yaş.
Акбаранын көп жоругу адамдай,
Бош ийинде боздоп жалгыз кала
Akbara’nın çoğu huyu insan gibi,
албай.
Boş ininde feryat eder yalnız
Аңдып жүрүп ала качты Кенжешти kalamaz.
Өч алуунун башка амалын таба
Gözetleyip kaçırdı Kence’yi
албай.
Öç almanın başka yolunu bulamadı.
Ал Бостонду түндөй көрүп
O Boston’u gece gibi gördü kapkara,
капкара,
Ayıramadı nerede olduğunu ak, kara.
Айра албады кайда экенин ак, кара.
İnsana benzeyip o insan gibi aldandı
Адамга окшоп ал адамдай алданды
Suçu yok zavallı, Akbara…
Айыбы жок алда байкуш, Акбара...
(s. 150-151)
Şiirin giriş kısmında mavi gözlü dişi kurdun çektiği acıdan bahsediliyor. Hakkında çok söz
söylenebileceği ve çok şiirler yazılabileceğini ifade ediyor. Akbara’nın gençliğinde “taşı sıkıp suyu
çıkardıkları” zamanlarda mutluluğu gördüğü, peşine takıp yavrularını yürütmeye çalıştığını vurguluyor. Her
şey bu dişi kurt ve yavruları için güzel giderken insanoğlunun kanlı elinin değmesiyle hayat alt üst oluyor ve
bu kurt ailesi için “küçük kıyamet” başlıyor. Kaç batında ne kadar kurt yavrulasa da insanların arasından çıkan
“zalim”ler onu öldürüyor. Onları korumak ve yeniden doğurmak için ne kadar uğraşsa da başaramıyor, yorgun
düşüyor, güçsüzleşiyor ve azap çekiyor. Mavi gözlerinden yaşlar damla damla akıyor tıpkı insanların “ana”sı
gibi. Çünkü Akbara da tıpkı insanlar gibi veya insan analar gibi “boş ininde” veya “boş yuvasında” feryat
ediyor, yalnız kalamıyor. Yavrusunu bulmak için izleri takip ediyor, intikam duygusuyla veya aynı acıyı
insanlara da tattırmak için “Kence”yi kaçırıyor. İçi acıyla kavrulan, yüreği yavrusunun yokluğuyla yangın
yerine dönen Akbara’nın o gece Boston’un iyi mi kötü veya nerede olduğunu bilemedi; çünkü her şey gözüne
“gece gibi kapkara” göründü. Bu haliyle “suçsuz zavallı”ydı Akbara şair Sooronbay’ın gözünde. Trajik olan
da Akbara’nın “… insana benzeyip insan gibi aldanması” idi. Öç almanın başka yolunu bulamadı; zira
kalmamıştı.
“Kıyamet” Romanının Bazı Kahramanları: Boston/ «Кыямат» Романынын Кээ Бир
Каармандары: Бостон
Romanda belki de Akbara kadar suçsuz bir başkası da Boston’dur. Şair onu tanımlarken “bizimle
birlikte yaşan insan” betimlemesini yapıyor ve “… helal düşünüp, helal işte çalıştığını” belirtiyor. İnsanlara
daima iyi davranan ve onlara iyilik yapan Boston için “âdil olmak” bir bayrak gibiydi. O, Aladağ’ı mesken
tutmuş, orasıyla hemhâl olmuş, göbek bağı ile bağlanmış, kendi kaderini alın teriyle çizmeye çalışan,
namusuyla iş gören “ideal” bir insan tiplemesidir. Amacına ulaşmak için, hedefine varmak için insanları ayırt
etmeyen bir anlayışa sahip olan Boston, hainlerin, fasit insanların kurnazlıkla—burada Bazarbay’ı kast
ediyor—bahtını karartmasına izin verdi. Hain Bazarbay, Akbara’nın yavrusunu kendi evine götürmek yerine
Boston’un sakince hayat sürdüğü çiftliğine getiriyor ve kurnazlıkla onun bahtını karartıyor.
«Кыямат» Романынын Кээ Бир
“Kıyamet”
Romanının
Bazı
Каармандары: Бостон
Kahramanları: Boston
Бостон - Адам, бирге жүргөн биз
Boston – İnsan, birlikte yaşayan
менен,
bizimle,
Адал ойлоп, адал жумуш иштеген.
Helâl düşünüp, helâl işte çalıştı.
Адилдикти байрак кылып көтөрүп,
Adil olmayı bayrak yapıp taşıyıp,
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Адамдарга жакшылыкты издеген.

İnsanlara iyiliği aradı.

Бостон
- Адам,
Ала-Тоону
Boston – İnsan, Ala-Dağı mesken
жердеген,
tutan,
Киндиги бир туулуп өскөн жер
Göbek bağı bir yetişmiş yer ile.
менен.
Kendi bahtını kendi yaptı ter ile,
Өз бактысын өзү жасап тер менен,
Kendi
namusunu
başkalarına
Өз намысын башкаларга бербеген. vermedi.
Өзү тапкан максатынын ачкычын,
Өжөр,
чынчыл
адамдардын
жакшысын. Кыянатчыл ичи тарлар көрө
албай
Кытмырланып
кыйып
келген
бактысын.

Kendi buldu hedefinin anahtarını,
İnatçı, gerçekçi insanların iyisini.
Hain, fesatlar göremez
Kurnazlık edip kıydı bahtına.

Kıymetlilerden biri deriz Boston’a,
Ona güzelce sunsa da elini,
Асылдардын
бири
дейбиз
Çaresinin
tamamını
kullandı
Бостонду,
Bazarbay
Ага жайнап сунган менен кош
Gizli gizli yaparak engeli.
колду,
Айла-амалдын баарын жумшап
Temiz yürekli Boston sezmeden
Базарбай Астыртадан жасап жүрдү yalanı,
тоскоолду.
Sahtekâr, küstah Bazarbay’a aldandı.
Aldandığını geç sezdi de, başına
Ак көңүлдүү Бостон сезбей
Ahir zaman geldiğine utandı…
жалганды,
Анткор,
аксым
Базарбайдан
алданды. Алданганын кеч сезди да,
башына
Акыр заман келгенине арданды...
(s. 151)
Parmakla gösterilecek kadar örnek bir karaktere sahip Boston, romanda “olumlu” denilebilecek ender
tiplemelerden biri iken Bazarbay’ın gizli düşüncelerini okuyamadı veya göremedi ve şairin ifadesiyle
“sahtekâr, küstah” Bazarbay’a aldanır ve elini uzatır. Oğlu Kence’yi kaçıran Akraba’yı vurmak için tüfeğiyle
ateş edip her ikisini birden vurduğunda yani “ahir zaman geldiğinde” aldandığını sezer ve romanın başlığında
olduğu gibi bu defa da “Boston’un küçük kıyameti” gerçekleşir.
“Kıyamet” Romanının Bazı Kahramanları: Bazarbay/ «Кыямат» Романынын Кээ Бир
Каармандары: Базарбай
“Adı insan, kendi yırtıcı Bazarbay” diyerek dizelerine başlıyor şair. Gönlünü yani içini de “isli kazan”a
benzetiyor. Aytmatov’un ondan “tiksindiğini” ve onun suçunu yazarken öfkesinden zorlandığını söylüyor.
Bazarbay’a yakından bakan okurların onda “insanlık” adına hiçbir iz olmadığını, gönlünde dürüstlükten eser
olmadığını görecektir. Başkalarının “mutluluğu veya sevinci” onun için “üzüntü veya öfkenin” kaynağını
oluşturmaktadır. Kendisine yapılan iyiliğe hep kötülükle karşılık vermiştir.
Böyle bir karakteri yaratmış olmakla Aytmatov’un neyi amaçladığını tahmin etmek güçtür. Çok
dikkatli ve yakın bir okuma ile ancak tahmini bir çıkarımda bulunmak mümkündür. Doğruluğu her ne kadar
tartışma konusu olsa da bir çıkarımda bulunmak gerekebilir. Dikkatli bir Aytmatov okuyucusu olarak şunları
söylemek mümkündür:
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«Кыямат» Романынын Кээ Бир
“Kıyamet”
Romanının
Bazı
Каармандары: Базарбай
Karakterleri: Bazarbay
Аты - адам, заты - жырткыч
Adı – insan, kendi – yırtıcı Bazarbay,
Базарбай,
Gönlü onun isli kazan gibi.
Көңүлү
анын
көөсү
калың
Yazar ondan tiksinip, suçunu
казандай.
Zorlanmıştır öfkelenip yazamadan.
Автор
андан
жийиркенип,
Dikkat etsen, aslında yok insanlık,
кылмышын
Dikkat
etsen,
gönlünde
yok
Кыйналгандыр кыжырданып жаза dürüstlük.
албай.
Birisi gülse, üzüldü, öfkelendi,
Абайласаң, зилинде жок адамдык,
İyiliğe daima yaptı kötülük.
Абайласаң, дилинде жок адалдык.
Адам
күлсө,
ал
сумсайып,
O Boston’u Akbara’ya düşman etti,
сурданып, Жакшылыкка дайым жасап
Akbara’yı öz çocuğunu vurdurdu,
жамандык.
Doğru çıksa fesat fikri, sevindi
Duracak oldu içinden güldü, kahkaha
Ал Бостонду Акбарага кас кылып, attı.
Акбараны өз баласын аттырып,
Туура чыкса былык ою, табалап
Boston ondan eziyet çekti birçok gün,
Турмак болгон ичтен күлүп,
Bütün ümitlerinden, maksadından
каткырып.
kaldı.
Kurşun gelmese Bazarbay’ın bağrına,
Бостон андан жабыр тартып көп
Okurun soğumazdı içi.
күнү,
Бардык үмүт, максатынан өксүдү.
Diğerlerinden
nasıl
kalırdı
Ок тийбесе Базарбайдын төшүнө,
yazamadan –
Окурмандын
суумак
эмес
Kendi
kazdığı
çukura
düştü
көкшүнү.
Bazarbay.
Savaş bitmez Bazarbay’lar gibi
Өзгөдөн ал кантип калмак жаза
Kötülerden yeryüzü temizlenmez.
албай –
Өзү казган орго түштү Базарбай.
Күрош
бүтпөйт
Базарбайлар
сыяктуу Жексурлардан жердин жүзү
тазарбай.
(s. 152)
Her şeyden önce Bazarbay kötü birisidir ve şair Sooronbay’ın da son dörtlükte belirttiği gibi “… savaş
bitmez Bazarbaylar gibi kötülerden yeryüzü temizlenmez.” “İnsan olmak zor, her gün insan kalmak daha da
zor” diyen Aytmatov için Bazarbay gibi bir tipleme yaratması roman tekniği içinde çatışma kuralını yerine
getirmek amaçlı da olabilir. Fakat unutulmamalıdır ki romanda Abdias’a işkence eden kaçak avcılar ve
uyuşturucu kaçakçıları da “kötü” karakterlerdir. Bazarbay ise Kırgız’dır. Böyle birilerinin toplumda her
dönemde olabileceğine dikkat çekmiş olabilir. Diğer taraftan Boston, yukarıda da belirtildiği gibi her
dönemde—hatta Sovyet devrinde bile—örnek oluşturabilecek kadar dürüst ve çalışkan bir Kırgız’dır.
Boston’un dikkatlerden kaçması pek muhtemel yeni sayılabilecek görüşleri vardır. Sovyet rejimi için tehlikeli
sayılabilecek görüşlerdir bunlar. Romanın yazılış tarihi 1986’dır ve henüz Sovyetler Birliği ayaktadır. Boston,
Sovyet rejiminin “devletçilik” yani “her şey devletin, herkes devlete çalışır, devlet herkese bakar” ideolojik
yaklaşımına ters bir yaklaşımla toprakların daha verimli olarak işlenebilmesi için “özel mülkiyeti”
savunmaktadır. Çok üstünkörü olarak işlense de böyle bir düşünce Sovyet sisteminin veya temel felsefesinin
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köküne dinamit yerleştirmek kadar tehlikelidir. Sovyetlerin tarih sahnesinden çekilmesine henüz beş yıl
varken böyle söylemleri dillendiren bir roman kahramanının acı çekmemesi veya cezalandırılmadan
geçiştirilmesi mümkün olabilir miydi? Cevap ancak “hayır” olabilir.
Babası rejim tarafından “halk düşmanı” ilan edilerek 1937’de öldürülen yazarın, Hüseyin Özbay’ın
ifadesi ile devletten “hiç intikam almayı düşünmemesi” onun insanoğlundan ümidini kesmediğini
göstermektedir. Bu romanında ise hiç olmazsa “okurun içini soğutmak” için Boston’un eline verdiği tüfekle
“Bazarbay’ın bağrına kurşunu bastırır.”
“Kendi kazdığı çukura düştü Bazarbay.”
Сейде17
Seyde
Эки көшөгөлүү драмалык поэма
İki perdelik tiyatral şiir
КАТЫШУУЧУЛАР
KATILIMCILAR
С е й д е - Ысмайылдын аялы.
Seyde – İsmail’in karısı.
Т о т о й - Байдалынын аялы.
Totoy – Baydalı’nın karısı.
Мырзакул
сельсоветтин
Mırzakul – köy meclisinin başkanı.
председатели.
Kurman – postacı.
К у р м а н - почточу.
Baydalı – kolhozcu.
Байдалы- колхозчу.
Yargıç.
Тергөөчү.
Şeker – İsmail’in annesi.
Ш е к е р - Исмайылдын энеси.
İsmail.
Ы с м а й ы л.
Мындан
башка
жигиттер,
Bunun dışında delikanlılar, askerleri
аскерлер, келин-кыз- дар, айыл эли gelinler, kızlar, köylüler katılıyor. Olay II.
катышат. Окуя Улуу Ата мекендик согуш Dünya savaşı yıllarında Talas bölgesinde bir
жылдары Талас өрөөнүндөгү бир айылда köyde geçer.
өтөт.
Биринчи көшөгө
Birinci perde
1-сүрөт
1 – bölüm
Түн. Айылдагы Ысмайылдын үйү.
Gece. Köydeki İsmail’in evi.
Ысмайылдын энеси Шекер ымыркай İsmail’in annesi Şeker bebek olan torununu
небересин алып олтурат.
almış oturuyor.
Шекер
Şeker

17

Ш е к е р.
Жалгыз уулум Ысмайыл
Жашында кеттин согушка.
Карыган энең жашарар
Кайтып келсең конушка.

Şeker.
Tek oğlum İsmail
Gençken gittin savaşa.
Yaşlı annen gençleşir
Geri dönsen yuvana.

Бул ымыркай төрөлдү
Сен кеткенде айлыңан.
Бир өппөдүң баланды,
Мен ошого кайгырам.
Э Сейде!
(Сейде келет.)

Bu bebek doğdu
Sen gittiğinde köyünden.
Bir defa öpmedin yavrunu,
Ben ona üzülüyorum.
Ah Seyde!
(Seyde gelir.)

С е й д е.
Эмне, эне?

Seyde.
Ne oldu, ana?

Cengiz Aytmatov’un “Yüz yüze” adlı öyküsü hakkında. (s. 154)
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Ш е к е р.
Айланайын келиним,
Ынтаа коюп карачы:
Ысмайылдын өзү экен
Ысмайылдын баласы...

Şeker.
Kurban olayım gelinim,
Dikkatle baksana:
İsmail’in tıpkı kendisi
İsmail’in evladı…

С ей д е.
Окшош болсо болгондур.

Seyde.
Benziyorsa benziyordur.

Ш е к е р.
Сөөк-саагым зыркырайт,
Жатсам деген ойдомун.

Şeker.
Kemiklerim zonkluyor,
Yatsam diye düşünüyorum.

С е й д е.
Seyde.
(Шекердин колунан баласын алып)
(Şeker’in elinden çocuğunu alıp)
Эс алыңыз, энеке,
Dinlenin anacığım,
Төшөк салып койгомун.
Döşek sereceğim.
Шекер үйдүн караңгы бурчун
Şeker evin karanlık köşesine doğru
карай басат. Сейде баласын бешикке gider. Seyde çocuğunu beşiğe yatırıp sallar.
бөлөп терметет.
Seyde.
С е й д е.
Zor bir zamanda doğdun
Катаал кезде төрөлдүн
Kederli halkın gönlünü.
Кайгыршан калктын көңүлүн.
Bizim gördüğümüz gibi savaşı
Биз көргөндөй согушту
Görmesin hiç ömrün.
Көрбөсүн такыр өмүрүн.
Ninni! Ninni!..
Алдей! Алдей!..
Kokumsun hoş kokulum
Жытоочумсун жыпарсың
Hevesimi kaplayan.
Кумар-черим тараган.
Delikanlı adam ol baban gibi
Эр жигит бол атандай
İnsanlara yarayan.
Эл ишине жараган.
Ninni! Ninni!..
Алдей! Алдей!..
Düşmanın yenildiği günlerde
Жоо жеңилген күндөрдө
Halk sevindi, toy yapıp,
Эл шаттанып. той тойлоп,
Önden koşup çıkarsın
Алдынан чуркап чыгарсың
Babanı karşılarsın.
Атаңды тосуп монтоңдоп.
Ninni! Ninni!..
Алдей! Алдей!..
Seyde beşiğin örtüsünü kapatıp ayağa
Сейде бешиктин жабуусун кымтып kalktı ve duvarda asılı asker kıyafetli
өйдө турат да, дубалдагы илинүү солдат İsmail’in
fotoğrafına bakıp sessizce
киймин кийген Ысма- йылдын сүрөтүн düşünceye dalar. Salon kararır. Biraz sonra
карап ойго чумуп тунжурайт. Зал sahne tekrar aydınlandığında köyün sokağı
караңгылайт. Бир аздан кийин сахна кайра görünür.
жарыганда кыштактын көчөсү көрүнөт.
Курулуп аяктап калган, бирок, үстү
İnşaatı biten ama üstü henüz
гана жабыла элек үйдүн жанында Сейде kapatılmayan evin yanında Seyde ile İsmail
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менен Ысмайыл ишти бүтүп, колдорун işi bitirip ellerini yıkadıkları zaman. Seyde
жууп жаткан учуру. Сейде тамашалап şakayla İsmail’in boynuna su döküp kaçar.
Ысмайылдын мойнуна суу куят, ал качат.
С е й д е. (Ысмайылды кубалап)
Багынгын, бачым, багынгын,
Жалбарып мага жалынгын!
Ысмайыл. (эки колун көтөруп)
Нурлары сенсиң танымдын,
Жыргалы сенсиң жанымдын,
Багындым, мына багындым...

Seyde. (İsmail’ı kovalar)
Yenilgiyi kabul edin, çabuk, kabul
edin,
Yalvarın bana yalvarın!
İsmail. (İki elini kaldırıp)
Nuru sensin tanımın,
Neşesi sensin canımın,
Yenildim, işte kabul ettim…

С е й д е. (сумсайып)
Ох, мен кантип жаңылдым...
Ы с м а й ы л. Түшүнбөдүм сөзүңө?

Seyde. (Üzülerek)
Ah, ben nasıl yanıldım…
İsmail. Anlamadım sözünü?

С е й д е.
Айылда калган эл билип,
Атагың болсо эр жигит,
Кол көтөрдүң сен неге
Колуктуңа жеңдирип?..
Ы с м а й ы л.
Багындым сага, Сейде, мен,
Багынчу жоого мен белем?
Эр жигитмин - душманга
Эрегишсем тен келем!

Seyde.
Köyde kalan halk bilir,
Namın olsa yiğit,
El kaldırdın sen neden
Eşine kazandırdın?
İsmail.
Yenildim sana, Seyde, ben,
Yenilen düşman ben miydim?
Yiğidimi – düşmana
İnat etsem denk gelirim!

Ал Сейденин ийнине колун артып
эркелетет. Сейде да кушубак болуп ага
Seyde’nin omzuna elini atıp okşadı.
ыктайт.
Seyde de neşelenip ona yaslanır.
Экоо курулуп жаткан үйдү
İkisi inşa edilen eve bakarlar.
карашат.
Seyde.
Сей д е.
İsmail.
Ы с м а й ы л.
Yakında bitse evimiz,
Жакында бүтсө үйүбүз,
Alevlenip bizim aşkımız,
Жалындап биздин сүйүүбүз,
Isıtır durur evi diye
Жылытып үйдү турат деп
Yürekte erir sevinç.
Жүрөктө эргийт сүйүнүч.
Genç yürek acele ediyor,
Жаш жүрөк сүрөп шаштыра,
Yeni eve girsek iyi ya.
Жаңы үйгө кирсек жакшы да.
Dolup durur evimiz
Толуп турар үйүбүз
Bereket ile mutlulukla.
Токчулук менен бактыга.
Rızkımızla övünüp
Ырыскыга мактанып
Birlikte olsak sevinip,
Ынтымак жүрсөк шаттанып,
Kahkahayla dolsa evimiz
Күлкүгө балкып үйүбүз
Işıklar saçsa ışıl ışıl.
Нурданып турса жапжарык.
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…
(s. 157)
Çıkarım:
Arjantinli yazar, editör, deneme ustası ve çevirmen Alberto Manguel, 2007’de Türkiye’de yayımlanan
Okuma Günlüğü’nde “Okumak sohbet etmektir” diyordu.18 Bu defa 2013’te yayımlanan Okumalar Okuması
kitabının İdeal Okur bölümünde “ideal okur”un tanımına yönelik notlar düşüyor.19 Yazarın ve yazınının varlık
sebebi olan “okur” ve okurların da “ideal” olanlarını ayrıntılarıyla notlandırıyor. Pek çok özelliklerini
sıralıyor. Bu çalışmada ideal okurun özelliklerinden sadece ikisi üzerinde durulmuş ve özellikle dünyaca
tanınmış Cengiz Aytmatov’un ölümünden sonra “okurları” tarafından eserleri ve kahramanları üzerine
yazılmış şiirler ve dramatize edilen eser/ler üzerinde durulmuştur.
Alberto Manguel, “İdeal Okurun Tanımına Yönelik Notlar” başlığı altında özellikler sıralıyor.
Bunlardan özellikle ikisi dikkat çekicidir:
“İdeal okurlar bir hikâyeyi yeniden kurmaz; yeniden yaratır.”
“İdeal okurlar bir hikâyeyi izlemez: Ona katılır.”
Sooronbay Cusuyev, diğer bazı Kırgız “okur-yazarlar” gibi Alberto Manguel’in de tanımladığı işte bu
iki tanıma uyan “ideal okur” sınıfına giriyor. Bu yazar/okurlar, Aytmatov’u sadece okumuyorlar aynı zamanda
kafalarında bir yerlerde eserleri ve kahramanları yeniden kurguluyorlar. “Okumak sohbet etmektir” diyordu
Alberto Manguel, işte öyle yapıyorlar bu okur/yazarlar. Bunlara Kazakistan’dan Gültas Sayınkızı
Kurmanbay’ı da ilave etmemiz gerekiyor; zira o da yine Aytmatov’un Toprak Ana romanının iki “anne”sini
yani “Toprak ana” ile “Tolganay”ı buluşturan ve “sohbet ettiren” veya “dertleştiren” bir drama yazıyor.
Bu yazıda yukarıdan beri söylenegelen her şeyi Sooronbay Cusuyev’in şiirlerine göre değerlendirmek
mümkün. “İdeal okurlar bir hikâyeyi yeniden kurmaz; yeniden yaratır” demiştik ya işte ona uygun olarak
Sooronbay, daha sonra bestelenen Cemile şiiri ile yeni bir kurgu yaparak manzum bir hikâye yaratıyor.
Kendini genç kadının yerine koyarak türkülerin etkisiyle gönlünü kaptırdığı Daniyar’a onun türkülerinden
nasıl etkilendiğini anlatıyor. Cengiz Aytmatov’a ithaf ettiği Mavi Denizde Beyaz Gemi şiirinde yine kendisi
oluyor ve isimsiz küçük çocuğun duygularına tercüman olarak onun hayallerini gerçekleştirmesi için geminin
bütün engelleri aşması için dua ediyor.
Evvela tek evladını savaşta yitirdiğini düşünen, daha sonra tüccarlardan duyduğu haberleri takip ederek
“köleleştirilmiş” oğlunu bulan, onu aslına çevirmeye çalışan; ama bunu başaramayıp evlat okuyla canından
olan Nayman Ana’nın acısını dile getiriyor şair. Zavallı kadın çektiği acılar ve üzüntü yüzünden geniş dünyaya
sığmıyor. Çölde evladını arayan acılı ananın yüreği daralıyor, göz alabildiğince uzanan bozkıra sığmaz oluyor,
mekân onun için içinden çıkılmaz hâle geliyor ve nitekim çıkamıyor da. Oracığa gömüyorlar kadını ve artık
orası Kırgız halkı için “kutsal ana-beyit”e evriliyor. Kırgızlar asıllarını unutmasınlar diye çocuklarını “anabeyit”in kutsallığını anlatıyorlar nesilden nesillere. Nayman Ana, yürüyen ölüden bir farkı olmayan oğlunun
karşısında “yavrusu ölmüş deve” gibi ağlıyor. Oğluna babasını hatırlatmaya çalışıyor: “Ben annenim, baban
idi Dönenbay… Dönenbay… Dönenbay… Dönenbay…”
Dostu Kazangap’ın ölümü romanın kahramanı Yedigey’i büyük bir sorumluluk altına iter. Bu yakın
dost, ölmeden evvel Kırgız geleneklerine ve İslami usule göre Ana-Beyit’e gömülmek ister. Sovyetler
döneminde böyle bir vasiyet taşıması zor bir yük yükler Yedigey’in omuzlarına. Bu yükü kendi omuzlarında
hisseden Sooronbay; “… Taşıyorum ben, yalnız, Kara toprağın yükünü!” diyerek bu yükün ağırlığını
dizelerine yansıtır.
Kıyamet romanının bazı kahramanları için de şiirler yazan Sooronbay, Akbara ile başlar seri şiirlerine.
“İdeal okurlar bir hikâyeyi izlemez: Ona katılır” demişti ya Alberto Manguel, işte Sooronbay da romanın
hikâyesini izlemekle kalmıyor, ona katılıyor ve mavi gözlü Akbara’yı gözünün önünde canlandırıyor.
“Gözümün önünde anne kurt mavi gözlü, Çok acı çekti” diyor onun duygularını bizzat yaşayarak. Sonra birden
18
19

Alberto Manguel. Okuma Günlüğü. (Çev. Mehmet H. Doğan) İstanbul: YKY, 2017)
Alberto Manguel. Okumalar Okuması. Deneme. (Çev. Sevin Okyay) İstanbul: YKY, 2013, s. 187-191.
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aklına geliyor sadece “okur” olmadığı ve yazabileceği: “Onun hakkında yazılabilir şiir, Onun hakkında
söylenebilir birçok söz” diyerek şiire başlıyor. Şiirin sonunda Akbara oluyor, onun gözüyle bakıyor: “O
Boston’u gece gibi gördü kapkara, Ayıramadı nerede olduğunu ak, kara.” Sonra da Akbara’yı temize
çıkarıyor: "İnsana benzeyip o insan gibi aldandı, Suçu yok zavallı, Akbara…” Şair/Okur Sooronbay,
Akbara’yı temize çıkarır da “temiz yürekli Boston”u çıkarmaz mı? Elbette çıkarır, çıkarıyor da: “… Sahtekâr,
küstah Bazarbay’a aldandı.”
Boston gibi gayretli, dürüst, örnek bir vatandaşın hayatını tıpkı kurt Akbara ve Taşçaynar’ın hayatını
mahvettiği gibi perişan eden Bazarbay da şair/okurdan nasibini alır: “Diğerlerinden nasıl kalırdı yazamadan –
Kendi kazdığı çukura düştü Bazarbay.” Sooronbay vermek istediği mesajını da yine Bazarbay üzerinden verir:
“Savaş bitmez Bazarbay’lar gibi, Kötülerden yeryüzü temizlenmez.”
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(7)
Mehmet Ali YARIM20; Prof. Dr. Sabri ÇELİK21
ÖRGÜTSEL MANEVİYAT İLE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR YAPISAL
EŞİTLİK MODELLEMESİ
A STRUCTURAL EQUALITY MODELING ON THE RELATIONSHIP BETWEEN
ORGANIZATIONAL SPIRITUALITY AND JOB SATISFACTION

ÖZ
Bu araştırmanın amacı ortaokul öğretmenlerinin örgütsel maneviyat düzeyleri ile iş doyumları
arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Erzurum ili merkez ilçelerindeki (Yakutiye,
Palandöken, Aziziye) ortaokullarda görev yapan öğretmenler arasından uygun örnekleme yöntemi ile
belirlenen 348 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak için Örgütsel Maneviyat Ölçeği ve
Minesota İş doyum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sürecinde elde edilen verilerin analizi için Spss 20.
Yardımı ile Pearson korelasyon analizi ve Amos yardımı ile yapısal eşitlik modeli Path analizi kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda örgütsel maneviyat ile iş doyumu arasında olumlu yönde ve anlamlı ilişki olduğu
ve örgütsel maneviyatın alt boyutlarının hem içsel doyumun hem de dışsal doyumun anlamlı bir yordayıcısı
olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Maneviyat, örgütsel maneviyat, iş doyumu, iş tatmini, içsel doyum, dışsal doyu.

ABSTRACT
The aim of this study is to examine the relationship between middle school teachers' organizational
spirituality levels and their job satisfaction. The study group of the study consists of 348 teachers who were
selected by appropriate sampling method among the teachers working in secondary schools in the central
districts of Erzurum province. Organizational Spirituality Scale and Minnesota Job Satisfaction Scale were
used to collect data in the study. For the analysis of the data obtained during the research process, Pearson
correlation analysis with the help of Spss 20 and Path analysis of the structural equation model with the help
of Amos were used.
As a result of the research, it was determined that there is a positive and significant relationship
between organizational spirituality and job satisfaction, and the sub-dimensions of organizational spirituality
are significant predictors of both internal and external satisfaction.
Keywords: Spirituality, organizational spirituality, job satisfaction.
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GİRİŞ
Hızla değişen dünya şartları, teknolojik gelişmeler, insan hayatında salgın hastalıklar, ekonomik
baskılar ve benzeri sebeplerle meydana gelen yeni beklenti ve ihtiyaçlar, yeni hayat felsefeleri, değişen
paradigmalar bireyi de derinden etkilemekte, sarsmakta ve arayışa itmektedir. Bireyde meydana gelen bu
değişim, beklenti ve arayışlar temel potansiyeli birey olan günümüz örgütlerini ve özelliklede eğitim
örgütlerini de derinden etkilemektedir. Varlıklarını devam ettirip hedeflerine ulaşmak isteyen günümüz
örgütleri etkililik ve verimliliklerini arttırmak için dengeli ve yeterli bir maneviyata sahip iş doyumunu
sağlamış bireylere ihtiyaç duymaktadırlar. Sanayi devrimini yaşadığımız bu günlerde örgütler artık geçmişin
maddiyatçı ve Taylorist paradigmalarıyla felç yaşamaktadırlar ve artık yeni bir paradigmaya ihtiyaç
duymaktadırlar. Bu paradigmanın temel bileşeni de bireyin özüne iç dünyasına hitap etmektedir. Bu bağlamda
günümüz çalışanlarının maneviyat düzeyleri ve iş doyumları örgütler açısından öncelikli ve olmazsa olmaz
değişkenler haline gelmiştir.
Maneviyat kavramı, çok eski zamanlardan beri tartışmalı bir meseledir ve insanın işyeri ile paylaştığı
ilişki, çalışanlarda temel değer, ahlak, etik, saygı ve sosyal adalet geliştirmeyi amaçlayan çok boyutlu bir
fenomendir. Maneviyat, bireyi ve tüm insanlığı birleştirir ve bireyin ebedi uyumuna, benlikle, sosyal ve doğal
çevrede uyum ve aşkınlık olduğuna inanır (Saini 2017: 43). Maneviyat (moral) terimi
Latince, spiritus veya spiritualis kelimesinden gelir; bu, nefes anlamına gelir. Spiritus fiziksel organizmalara
hayat vermek için canlandırıcı ve temel bir ilke olarak tanımlanır (Karakaş 2010: 89). Din ve maneviyat
birbirinden ayrı algılanması gereken iki kavramdır. Maneviyat, kişisel değerleri biçimlendirmek için bir araya
getirilen hoşgörü, sabır, ara bağlantı hissi, aklın amacı ve örgütün normlarına kabul edilebilirliği temasına
odaklanırken, din, belirli bir inanç sistemi ile işaretlenmiştir (Afşar and Rehman 2015: 329).
İçsel ve dışsal olmak üzere ikiye ayırabileceğimiz iş doyumunda; başarı, tanınma, takdir görme, işin
kendisi, işin sorumluluğu gibi unsurlar içsel doyumu oluştururken liderlik şekilleri, amirin tutumu, işteki ilişki
ve iletişimler, çalışma koşullarının durumu, maddi konular, tatil ve terfi imkânları ise dışsal doyumu oluşturan
etkenler olarak görülebilir (Köroğlu 2011: 24).
Örgütsel Davranışta iş doyumu, işyeri psikolojisi alanında en çok araştırılan değişkenlerden biridir ve
sayısız pisikososyal konu, değişen iş dünyası, liderlikten iş tasarımına kadar değişen örgütsel faktörlerle
ilişkilendirilmiştir.
Örgütlerde iş memnuniyeti düşük olan çalışanların işten ayrılma, geç gelme, erken ayrılmaya veya
hasta aramalarını, işlerinden memnun olanlardan daha olasıdır. İşlerinden zevk almayan çalışanların işten
ayrılma veya aktif olarak başka bir iş aramaları, daha yüksek bir ciro oranı yaratması ve şirket için eğitim ve
işe alım maliyetlerini artırması daha olasıdır. İşlerinden memnun olmayan çalışanların, kötü bir iş yapma veya
işlerinin sonuçlarının nasıl olduğu ile ilgilenmeme olasılığı daha yüksektir, bu da şirketin hizmetlerinin veya
ürünlerinin genel kalitesini azaltır. İşlerinden hoşlanmayan çalışanların, işverenleri veya ürünleri ya da
hizmetleri hakkında kamu veya çevrimiçi dedikodu yapma veya kötü konuşma olasılıkları, itibarına zarar
verme olasılığı daha yüksektir. İş memnuniyetinin düşük olduğu çalışanların bildirimde bulunmadan çıkma
olasılığı daha yüksektir, bu da diğer çalışanların ve yönetimin vardiyaları karşılamak için daha fazla
çalışmasını sağlar, çünkü yeni işe alım yapmak ve eğitmek için zaman yoktu. İş memnuniyeti düşük olan
önemli sayıda çalışanı, artan atık, düşük çalışan verimliliği ve artan kaza veya diğer istenmeyen olaylar
nedeniyle daha düşük kar ve genel olarak daha yüksek maliyet rapor etmektedir.
Eğitim örgütleri açısından son derece önemli olan ve birçok değişkenle ilişkisi ortay konmuş bu iki
değişkenin arasındaki ilişki ve etkileşimin araştırılması araştırma konusu olmuş ve henüz araştırılmamış
birçok örgütsel davranışı olumlu yönde etkileyip eğitim örgütlerin hedeflerine ulaşmasını, etkililik ve
verimliliklerini arttırması bağlamında son derece önemli bulgular sağlayacaktır.
Bu değerlendirmeden hareketle öğretmenlerin örgütsel maneviyat düzeyleri iş doyumları arasındaki
ilişkiyi inceleyen bu çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır;
1.
Örgütsel maneviyatın alt boyutları ile öğretmenlerin içsel doyumları arasında nasıl bir ilişki
vardır?
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2.

Örgütsel maneviyatın alt boyutları ile öğretmenlerin dışsal doyumları arasında nasıl bir ilişki

vardır?
Araştırma Modeli ve Hipotezleri
Öğretmenlerin içsel doyum ile dışsal doyumuna, örgütsel maneviyatın etkisinin incelendiği bu
çalışmaya ilişkin kavramsal model Şekil 1'de görülebilmektedir.

Şekil 1. Test Edilecek Araştırma Modeli
Şekil 1’deki model bağlamında aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.
H1: Örgütsel maneviyatın işe tutkunluk boyutu öğretmenlerin içsel doyumunu olumlu yönde
etkilemektedir.
H2: Örgütsel maneviyatın gizemli deneyim boyutu öğretmenlerin içsel doyumunu olumlu yönde
etkilemektedir.
H3: Örgütsel maneviyatın manevi bağ boyutu öğretmenlerin içsel doyumunu olumlu yönde
etkilemektedir.
H4: Örgütsel maneviyatın topluluk hissiyatı boyutu öğretmenlerin içsel doyumunu olumlu yönde
etkilemektedir.
H5: Örgütsel maneviyatın işe tutkunluk boyutu öğretmenlerin dışsal doyumunu olumlu yönde
etkilemektedir.
H6: Örgütsel maneviyatın işe gizemli deneyim boyutu öğretmenlerin dışsal doyumunu olumlu yönde
etkilemektedir.
H7: Örgütsel maneviyatın manevi bağ boyutu öğretmenlerin dışsal doyumunu olumlu yönde
etkilemektedir.
H8: Örgütsel maneviyatın topluluk hissiyatı boyutu öğretmenlerin dışsal doyumunu olumlu yönde
etkilemektedir.
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu araştırma yapısal eşitlik analizi yardımıyla ilişkisel tarama modeli ile yapılmıştır. İlişkisel tarama
modelleri iki ve daha fazla değişken arasında ki ilişkilerin betimlendiği ve derinlemesine analiz edildiği
araştırmalardır (Karakaya 2011: 68).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Erzurum ili merkez ilçelerindeki (Yakutiye, Palandöken, Aziziye)
ortaokullarda 2020- 2021 eğitim öğretim yılında görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Evrendeki
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ortaokullarda 1934 öğretmen görev yapmaktadır. Araştırmanın örneklem seçiminde elverişlilik örneklemesi
kullanılmıştır. Bu örneklem seçme çeşidi kolay, çabuk ve az masraflı olasılıklı (tesadüfî) olmayan örnekleme
yöntemlerinden biridir. (Böke 2009: 103). Araştırmadaki katılımcıların 195’i kadın (%56), ve 153’ü erkek
(%44) olmak üzere toplam 348 kişiden oluşmaktadır. Bu örnekleme ile araştırmada kullanılan ölçeklerin
gönüllü olarak araştırmaya
Veri toplama araçları
Örgütsel Maneviyat (moral) Ölçeği
Katılımcıların örgütsel maneviyat düzeylerini belirlemek için Kinjerski ve Skrypnek (2006) tarafından
geliştirilen, Ünal ve Turgut (2015) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan “Örgütsel Maneviyat Ölçeği”
kullanılacaktır. 4 boyut ve 18 maddeden oluşan “Örgütsel Maneviyatı Ölçeği”; işe tutkunluk, gizemli
deneyim, manevi bağ ve topluluk hissiyatı boyutlarından oluşmaktadır. Ölçek, 6’lı Likert ölçeği tipindedir.
(1= Kesinlikle Katılmıyorum; 6= Kesinlikle Katılıyorum). Örgütsel Maneviyat Ölçeğinin yapılan güvenilirlik
analizi sonucunda, işe tutkunluk alt boyutunun Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı .87, gizemli bağ
boyutunda .82, manevi bağ boyutunda .89, topluluk hissiyatı boyutunda ise .88 olarak hesaplanmıştır. Bu da
ölçeğin yüksek bir güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir.
Minnesota İş Doyum Ölçeği
Araştırma verilerini toplamak için ilk önce Weiss, David, England ve Lofquist (1967) geliştirilen ve
yirmi sorudan oluşan ve Baycan (1985) tarafından uyarlanan Minnesota iş Doyum Ölçeği tercih edilmiştir.
Ölçek 5’li likert tipindedir ve 2 boyut 20 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenirlik kat sayıları
İçsel doyumda .91, dışsal doyumda ise .66 olarak hesaplanmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırmada örgütsel maneviyat ile iş doyumu arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon katsayısı ile ve
örgütsel maneviyatın iş doyumu üzerindeki etkisi yapısal eşitlik modeli kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen
verilerin analizleri SPSS 22.00 ve Amos programları ile yapılmıştır.
BULGULAR
Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular araştırma
problemlerine bağlı olarak aşağıda açıklanmıştır. Örgütsel maneviyat ile iş doyumu arasındaki İlişkileri tespit
etmek amacıyla Pearson Momentler Çarpım Korelasyonu analizinden yararlanılmıştır ve elde edilen sonuçlar
Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Örgütsel Maneviyat İle İş Doyumu Arasındaki İlişkiler
İşetutkunluk
Gzmlideneyim

Manevi bağ

Gizemli den.

,613**
,000
348

Manevibağ

Top.hissiyatı

,561**

,512**

,000

,000

348

348

,586**

,592**

,604**

,000

,000

,000
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İçseldoyum

Dışsaldoyum

348

348

348

,508**

,688**

,563**

,619**

,000

,000

,000

,000

348

348

348

348

,403**

,545**

,451**

,512**

,724**

,000

,000

,000

,000

,000

348

348

348

348

348

Tablo 1 incelendiğinde örgütsel maneviyatın alt boyutları olan işe tutkunluk, gizemli deneyim, manevi
bağ ve topluluk hissiyatı ile iş doyumunun alt boyutları olan içsel doyum ve dışsal doyum ile pozitif yönlü ve
anlamlı ilişkilere sahip olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgu öğretmenlerin işe tutkunluk, gizemli deneyim,
manevi bağ ve topluluk hissiyatı algılarının artması içsel ve dışsal doyumun artmasına olumlu yönde etki
edeceği söylenebilir.
Örgütsel maneviyat ile iş doyumu arasında anlamlı ilişkilerin belirlenmesinden örgütsel maneviyatın
iş doyumu üzerindeki yordayıcı etkisini tespit etmek için yapısal eşitlik modeli uygulanmıştır. Bu bağlamda
ilk olarak iş doyumu ile örgütsel maneviyatın model uyumlarına yönelik doğrulayıcı ölçme modeli
kurulmuştur. Elde edilen bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İyilik İndeksleri
İndeksler

Kabul Edilebilir Değer

DFADeğer

χ2 / Sd

<5 iyi uyum

3.19

CFI NFI
AGFI
GFI
RMSEA

>.90
>.90
>.90
>.90
<.08

0.89
0.92
0.91
0.91
0.07

Tablo 2’deki uyum indeksleri incelendiğinde CMIN/df (3.19), CFI (.89), NFI (92), AGFI (.91),
RMSEA (.07) modele ilişkin uyum indekslerinin kabul edilebilir değerler arasında olduğu söylenebilir. Bu
durumda test edilen ölçüm modeli doğrulanmıştır ve bir sonraki aşama olan yapısal modelin testine
geçilmiştir.
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Şekil 2. Yapısal Modele İlişkin Standardize Yol Diyagramı
Tablo 3. Örgütsel Maneviyat ile İş Doyumu Arasındaki Yol Modeline İlişkin Uyum İndeksleri
İndeksler
Kabul Edilebilir Değer
1.DFADeğer
χ2 / Sd

<5 iyi uyum

3.38

CFI
NFI
AGFI
GFI
RMSEA

>.90
>.90
>.90
>.90
<.08

0.93
0.91
0.94
0.89
0.07

Tablo 3’deki uyum indeksleri incelendiğinde CMIN/df (3.38), CFI (.93), NFI (91), AGFI (.94), GFI
(.89), RMSEA ( .07) uyum indeksleri ölçüm modelinin doğrulandığına işaret etmiştir.
Ölçüm modelinin doğrulanmasından sonra örtük değişkenli yapısal model üzerinde araştırma
hipotezleri test edilmiştir. Ölçme ve yapısal modele ilişkin analiz sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 4. Standardize Edilmiş Regresyon Katsayıları
İçsel Doyum
R2
P
Örgütsel Maneviyat
.72.00

Dışşsal Doyum
R2
P
.63 .00

Tablo 4’e bakıldığında örgütsel maneviyatın hem içsel doyumu hem de dışsal doyumu olumlu yönde
ve anlamlı bir şekilde yordadığı görülmektedir. Örgütsel maneviyat öğretmenlerin içsel tatmininin % 72’sini
açıklarken, öğretmenlerin dışsal doyumlarının % 63’ ü örgütsel maneviyattan kaynaklanmaktadır. Bu
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bulgulara göre örgütsel maneviyat öğretmenlerin içsel doyumlarını dışsal doyumlarından daha fazla etkileyip
yordamakta olduğu sonucunu ulaşılabilir.
Tablo 5. Yapısal Modele İlişkin Yol Katsayıları
İçsel
Dışsal
İçsel
Dışsal
İçsel
Dışsal
İçsel
Dışsal

<

İşetutkunluk

,357

,108

-3,301

,000

<

İşetutkunluk

,291

,081

-3,585

,000

Gizemlideneyim

,893

,176

5,067

,000

Gizemlideneyim

,602

,096

6,282

,000

<

Manevibağ

,208

,061

3,423

,000

<

Manevibağ

,126

,045

2,805

,005

<

Toplulukhissiyatı

,113

,046

2,454

,014

<

Toplulukhissiyatı

,075

,037

2,016

,044

----<
--<
-----------

YEM sonuçlarına göre içsel doyum üzerinde işe tutkunluğun (β=.36; p<,05), gizemli deneyimin
(β=.89; p<,05), manevi bağın (β=.28; p<,05) ve topluluk hissiyatının (β=.21; p<,05) anlamlı etkisi vardır.
Dışsal doyum üzerinde ise işe tutkunluğun (β=.29; p<,05), gizemli deneyimin (β=.60; p<,05), manevi bağın
(β=.13; p<,05) ve topluluk hissiyatının (β=.07; p<,05) anlamlı etkileri vardır. Bu bulgulara göre örgütsel
maneviyat içsel doyum üzerinde olumlu ve yüksek etkilere sahip iken dışsal doyum üzerinde olumlu ve daha
düşük düzeyde etkiye sahip olduğu ve örgütsel maneviyatın çalışanların içsel doyumunu dışsal doyumlarından
çok daha yüksek düzeyde yordamakta olduğu söylenebilir.
Gizemli Deneyim boyutunun içsel doyuma olan yol katsayısı .89 dışsal doyuma olan yol kat sayısı ise
.60’dır. Bu oranlar dikkate alındığında örgütsel maneviyatın gizemli deneyim boyutu iş doyumu üzerinde
olumlu yönde ve oldukça yüksek düzeyde bir açıklayıcılığa sahip olduğu söylenebilir. Örgütsel maneviyatın
işe tutkunluk boyutunun içsel doyuma olan yol katsayısı .36 iken dışsal doyuma olan yol katsayısı .27’dir.
Manevi bağ boyutunun içsel doyuma olan yol katsayısı .20, dışsal doyuma olan yol katsayısı .13’dür. İşe
tutkunluk boyutu ise içsel doyum yolunun katsayısı .11, iken dışsal doyum yolunun katsayısı .8’dir. Bu
bulgulara göre öğretmenlerin iş doyumlarının temelinde yüksek oranda gizemli deneyim algılarının yattığı
söylenebilir.
Bu bağlamda araştırma hipotezlerinden topluluk hissiyatı, gizemli deneyim, manevi bağ ve topluluk
hissiyatı öğretmenlerin içsel doyumları ve dışsal doyumları ile ilişkilidir ve iş doyumunu yordamaktadırlar
hipotezleri kabul edilmiştir. Bu sonuçlar bağlamında örgütsel maneviyat çalışanların içsel doyumlarını olumlu
ve yüksek düzeyde etkiler iken dışsal doyumları sınırlı düzeyde ve düşük düzeyde etkilemektedir yorumu
yapılabilir.
SONUÇ ve TARTIŞMA
Bu araştırmada öğretmenlerin örgütsel maneviyat düzeylerinin iş doyumu ile olan ilişkisi ve iş
doyumunu yordama etkisi yapısal eşitlik modeli ile incelenmiştir. Bu bağlamda iki ana gurupta toplam sekiz
hipotez sınanmıştır. Bu doğrultuda öğretmenlerin örgütsel maneviyat düzeylerinin içsel doyum ile ilişkili
olduğu ve içsel doyumu yordadığı ile öğretmenlerin örgütsel maneviyat düzeyleri dışsal doyum ile ilişkili
olduğu ve dışsal doyumu yordadığı öne sürülmüştür. Çalışmada örgütsel maneviyatın hem içsel doyumu hem
de dışsal doyumu anlamlı ve yüksek düzeyde yordadığı görülmekle birlikte içsel doyumu yordama düzeyinin
dışsal doyumdan daha yüksek olduğu temel sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre
örgütsel maneviyat içsel doyum ile ilişkilidir ve içsel doyumu olumlu yönde yüksek düzeyde yordamakta iken
(H1, H2, H3, H4), dışsal doyumu kısmen ve düşük düzeyde olumlu yordamaktadır (H5, H6, H7, H8). Bu
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sonuçlar doğrultusunda kurulan yapısal eşitlik modelinin uyum indekslerinin yeterli düzeyde olduğu
görülmüştür ve yapısal model kabul edilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre örgütsel maneviyatın tüm boyutları (işe tutkunluk, gizemli deneyim,
manevi bağ ve topluluk hissiyatı) içsel doyum ile olumlu ve yüksek ilişkiler içindedir. Her dört boyutta içsel
doyumu olumlu yönde ve yüksek düzeyde yordamaktadır. Bu sonuca göre okullarda öğretmenlerin örgütsel
maneviyatı yükseldikçe içsel doyumları da artmaktadır. Başka bir deyimle öğretmenlerin içsel doyumlarında
örgütsel maneviyat anlamlı bir açıklayıcıdır. Örgütsel maneviyatın işe tutkunluk, gizemli deneyim, manevi
bağ ve topluluk hissiyatı boyutları dışsal doyumu olumlu yönde ve düşük düzeyde etkilere sahiptirler. Bu
sonuçlara göre öğretmenlerde örgütsel maneviyatın içsel doyumu olumlu yönde ve yüksek düzeyde yordadığı,
fakat dışsal doyum üzerinde kısmi ve belirli bir düzeyde bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.
Yerli ve yabancı alan yazında iş doyumunun bir çok örgütsel davranış değişkeni ile yüksek derecede
ilişkili olduğu ve örgütlerin özelliklede eğitim örgütlerinin performans, etkililik ve verimliliğinde son derecede
önemli olduğu çok sayıda çalışma mevcuttur Örgütlerde bütün etkinliklerin odak noktasında birey vardır.
Örgütler bütün faaliyetlerini çalışanları aracılığıyla görürler. Bu bağlamda örgütlerin hedeflerine ulaşması ve
etkinliklerinin kalitesi çalışanların potansiyeline ve bu potansiyeli ortaya çıkarmalarına bağlıdır. Örgütsel
yaşamda çalışanın mutluluğu, performansı, bağlılığı, etkililiği ve verimliliği yukarda sayılan birçok çalışma
sonuçlarıyla sabit olan iş doyumlarına bağlıdır. Örgütsel yaşamda bu kadar hayati öneme sahip bir değişken
olan iş doyumunun temelinde ise mevcut çalışmanın sonuçlarına göre örgütsel maneviyat yatmaktadır.
Örgütlerde çalışanların örgütsel maneviyat düzeylerini arttırmak suretiyle iş doyumlarını sağlamak ve bu yolla
örgütsel vatandaşlıktan tükenmişliğe kadar uzanan birçok örgütsel davranış değişkenini olumlu yönde kontrol
edilmesine ve bunları örgüt yararına kullanılmasına olanak sağlayacaktır.
Misyonu itibarı ile manevi ve insani yönleri diğer işletmelerden çok daha ağır basan okullar açısından
düşünüldüğünde öğretmenlerin örgütsel maneviyatlarını arttırmak yoluyla iş doyumlarını sağlamak daha
motive öğretmenlere ve neticesinde daha nitelikli bir eğitim sistemine ve daha dengeli, sağlıklı, eğitilmiş
nesillere sahip olmak anlamına gelecektir. Toplum 5.0 yaşadığımız şu günlerde yeni nesillere 21. Yüzyıl
becerileri doğrultusunda yetiştirmek için öğretmen eğitiminde ve insan kaynakları yönetimindeki paradigma
değişikliğine istikamet verecek yol insanın ruhuna, özüne maneviyatına yöneliş olmalıdır.
Çalışmanın sonuçları bağlamında eğitimde karar vericilere öğretmenlerin iş doyumlarını sağlayacak
karar, tedbir ve uygulanmaların yapılması önerilmektedir. Bunun için de öğretmenlerin örgütsel maneviyat
düzeylerinin arttırılması gerekmektedir. Mesleğin maddi kalıplardan çıkarılması, öğretmenlerin birey olarak
tanınmaları, toplumdaki statülerinin yükseltilmesi, okullarda mevzuatın azaltılması, yasal yollarla yönetim
şeklinin değişmesi, öğretmene özgürlük ve söz hakkı tanınması bu yolda atılacak adımlardan bazılarıdır.
Araştırmacılara ise birey ve örgüt hayatında bir varoluş sebebi olan örgütsel maneviyatın yönetimsel ve
eğitimsel anlamda yeni ve önemli veriler sağlaması bağlamında çeşitli değişkenlerle, farklı gruplarla ve
lokasyonlarda çalışılması önerilmektedir.
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Prof. Dr. Fulya ÖZTAŞ22
ÇEVRESEL POLİTİKALARIN HAZIRLANMASINDA ÇEVRESEL DEĞERLERİN YERİ ve
ÖNEMİ
THE PREPARATION OF ENVIRONMENTRAL POLITICS and THE ROLLS OF ENVIRONMENTAL
VALUES
ÖZ
Yerküreye hâkim durumda olan insan türü sosyal değişiminin başladığı ilk günlerden itibaren “ Dünya
üzerinde farklı bölgelerde yayılış gösteren ve farklı yaşam özelliklerine sahip tüm canlıları kendilerinin
yararlanmaları için yaratılmış bir materyal “ olarak görme eğiliminde olmuşlardır. Gelinen noktada doğaya
saygılı, doğa ile karşılıklı iletişim içerisinde yaşamlarını sürdürmekte olan çok az sayıda topluluk mevcuttur.
Özellikle son yüzyıllarda doğal ortamın diğer canlıların yaşam ortamları ve yaşama biçimlerinin insanlar
tarafından ciddi oranda tahrip edildiği veya zarar verdiklerin söylemek mümkündür. Bunun sonucu olarak
bazı istisnai toplumlar hariç, yeryüzünde çevreye ve diğer canlılara karşı saygısız, pragmatik bir insan toplumu
ortaya çıkmıştır. Öteden beri çevresel politikaların hazırlanmasında ve bu çevresel hedeflere ulaşılmasında
çevresel değerlerin nasıl etkili olacağı ve bu değerlerden hangilerinin esas alınması gerektiği çevreciler ve
çevresel politikacılar arasında öteden beri tartışma konusudur.
Çalışma, evrensel ekosistemin insanlar için farklı amaçlara yönelik faaliyetlerle büyük oranda tahrip
edildiğini, bu faaliyetlerin insanın kendi türü dahil tüm canlıların sürdürülebilir yaşamlarını tehlikeye
attıklarını göstermektedir. Bu nedenle insanlığın ve diğer canlıların sürdürülebilir yaşam değerlerine katkıda
bulunacak bölgesel ekolojik koruma ve çevresel değerleri korumaya yönelik politik yaptırımlardan ziyade
evrensel boyutları olan ve tüm toplumlar tarafından kabul edilebilir ve uygulanabilir çevresel politikaların
politikacılar tarafından evrensel boyutta hayata geçirilebilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Güven esasına
dayalı, işbirlikçi çevresel politikaların üretilmesi ulusal ve evrensel politika yapımcılarının ana hedefi
olmalıdır. Bu çalışmada, çevre ve ekonomik kaygıları ön plana çıkaran market ekonomisinin çevresel değerleri
ve kaynakları koruyarak nasıl sürdürülebilir bir çevresel üretim ve tüketim dengesi sağlayabileceği
tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çevresel değerler, ekonomi, sürdürülebilirlik, çevresel.
ABSTRACT
The mankind is a dominant species in the World while since at the beginning of their social life of
them. They have been considered that the other alive widely spread thought the world is created for their
beneficial usages. At the present, there are very limited social communities that they are really respectful
against to nature and natural sources. So far it has been speculated that human species have been caused a
huge damage to their environmental values and ecosystems which they are vital for a sustainable life. Depend
on these efforts; pragmatic and selfish communities have been emerged. It is discussing point that “how
environmental values and at attitudes could be more valuable for establishing an eligible, applicable
environmental politics.
For these reasons the present study focused to evaluate how previously environmental politics made
up, and what are the main criteria to create an environmental sensible people and individuals. The study has
been shown that mankind efforts for their different purposes the environmental values damaged in a great
measure. This is a vital point that they are endanger their life and other environmental alive. It is advisable
tat mankind should produce a reliable environmental politics that may be beneficial for whole alive rather
than local and ethnic values.
Keywords: Sustainability, environmental values, market economy.
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1.GİRİŞ
Tüm çağdaş çevresel hareketlerin temelinde insan ve insan unsurunun sosyal değerleri yer alır.
Özellikle II. Dünya savaşı sonrasında tahrip edilen çevrenin tekrar düzenlenmesinde çevresel değerlerin öne
çıkarıldığı bir yapılanma esas alınmıştır. Çevresel değerlerin toplumların dini ve felsefi değerlerin bir
yansıması olarak Batıda ve diğer toplumlarda ortaya çıkmaya başladığı bilinir. Dinlerin ve etik değerlerin
temel ögesi olan tüm yaratılanlara saygı ve bir bütün halinde yaşama zorunluluğu çevresel düzenlemelerin
esasını oluşturur (Hays, 1987).
Tüm yaratılanlara saygı duyulması, korunması tüm dinlerin ve felsefi görüşlerin ortak özelliğidir. Bu
nedenle geçmişte olduğu gibi günümüzde de dini değerlerler çevresel yapılanmanın unsuru olarak ortaya
çıkar. Ancak 1980’lerden sonra ortaya çıkan “Yeşiller” gibi bir kısım politik, çevre odaklı hareketlerin eylem
planlarının özünü “çevre kökenli verilerden hareketle” şekillendirmeye yönelik çalışmaları toplumlarda bir
kısım sorunlara yol açmıştır.
2.Metotlar, Bulgular ve Sonuçlar
Bu dönemde en fazla tartışılan konu “hangi çevresel değer ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan
toplumsal hareketler çevreciliğin ana ekseninin oluşturacak” şeklindeydi. Tartışmalarda ortaya çıkan
kavramlar ve temel ögeleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Sessons, 1987).
•
Dünyada bulunan tüm hayat formlarına saygı duyulmalı, bunların ekolojik bir ağ içerisinde
vazgeçilmez olduğu bilinmelidir.
•
İnsan türü yeryüzünde diğer türlere karşı dominant bir durumda bulunmaktadır. Geçmişten
günümüze kadar diğer türleri “kendileri için yaratılan bir materyal, bir araç” olarak görmüşlerdir. Bunun
sonucu olarak bazı istisnai toplumlar hariç, yeryüzünde çevreye ve diğer canlılara karşı saygısız, pragmatik
bir insan toplumu ortaya çıkmıştır.

Şekil 1. Çevresel Sorunların Temel Ögeleri
•
Evrensel ekosistem insanlar tarafından tahrip edilmiş ve yeryüzünde yaşayan kendileri dahil
tüm canlıların yaşamını ve geleceğini tehlikeye atmışlarıdır.
•
Sürdürülebilir bir ekosistem ve çevrede İnsan hayatı ve sağlığının kalitesi nasıl sağlanmalıdır?
•
Bölgesel ve milliyetçiliğe dayalı çevresel değerden tüm toplumlar tarafından kabul edilebilecek
evrensel çevresel değerin unsurları neler olmalıdır?
•
Kısa ve uzun sürede Dünyanın geleceğini etkileyen fiziksel ve kültürel değişmelerin
saptanması ve buna göre eylem planının geliştirilmesi.
•
Daha iyi fiziksel ve teknik özelliklere sahip yeni bir toplumun yaratılması nelerin yapılması
gerekir?
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Tüm bu çevresel sorunların temelinde ekolojik değerlerin bulunduğu görülmektedir. Ancak çevreye
yönelik politikalar üreten politikacıların ana önceliğinin çevre kirliliği ile ortaya çıkan kirlilik ve endüstriyel
atıklı sorunlara çözüm bulmaya çalıştıkları görülür (Riley vd. 1978).
Çevrecilerin insan sağlığını, dengeli ekosistem ve sürdürülebilir bir yaşamın temel unsurlarını içeren
köklü çözümleri çoğunlukla göz ardı ettiklerini söylemek mümkündür.

Şekil 2. Sürdürülebilir Ekosistem ve Çevrenin Ortak Bileşenleri
Günümüzde çevresel sorunların artmasına bağlı olarak politikacılar tarafından doğal çevrenin
korunmasına yönelik bir kısım çalışmaların yapıldığı, yaptırımlar içeren kanunları uygulama koydukları
görülmektedir. Özellikle insan sağlığı için esas olan besinler, besin katkı maddeleri, toprağın ve suyun
kontaminasyonu, pestisit kullanımı, suların kirlenmesinin önlenmesine yönelik yaptırımların artırıldığı
bilinmektedir.
Hava ve su kalitesinin çevresel değişimlere bağlı olduğu, hastalıklarla çevre arasındaki ilişkinin önemi
gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır.
Toplumların gelir seviyeleri ile sağlıkları arasında doğrusal bir ilişki söz konusu olup, zenginlik ve iyi
eğitim çoğunlukla sağlık koşullarını iyileştirir. Ancak ekonomik olarak gelir seviyesi yüksek toplumlarda da
endüstrileşme ve çevresel atıkların iyi yönetilmemesine bağlı olarak bazı hastalıkların arttığı bilinmektedir.
Toplumlarda yerleşik etik değerlerin bireylerin çevreye karşı tutumun belirlenmesinde ana unsur
olduğu bilinmektedir. Tüm dinlerin toplumların çevreye karşı saygılı olmalarını öğütlemelerine rağmen bunun
çoğunlukla göz ardı edildiği bilinmektedir. Acaba toplumlar çevresel sorunların çözümünde veya ortaya
çıkması muhtemel çevresel sorunların öncelikli olarak bertaraf edilmesinde neler yapılması gerekir.
Sosyal yaşam ve çevre bir biri içerisine geçmiş iki temel öge olup, bu temel ögelerin ahenkli bir şekilde
organize olmaları zorunludur. Bu nedenle çevresel düzenlemelerin dengeli ve makul olması, çevresel
ekonomik kaynaklanabilen, geri dönüşümü olan kaynakların kullanımı esas alınmalıdır.
Toplum ekonomisine katkı sağlayan ancak çevresel değerlere zarar veren insan kaynaklı etkinliklere
hangi ölçüde müsamaha edilmelidir. Çevre kirliliğine sebep olan otomobil üretimi, sanayi üretimi, toksik
maddeler, nükleer atıklar, endüstrinin toplumların ekonomisine ve zenginliklerine büyük katkı sağladıkları
için hangi oranda göz ardı edilmelidir? Acaba biraz risk kabul edilebilir mi) Tüm bunlar çevresel politikaların
oluşturulmasında ana tartışma konularını meydana getirmektedir.
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Şekil 3. Ekosistemlerin temel çalışma prensipleri.
Acaba çevresel değerler sürdürülebilir bir yaşam için esas alınmalı mıdır?
Çevre bilinciler ekolojik değerlerin korunmasının sağlıktan daha öncelikli olduğunu öne sürmekte ve
“sürdürülebilir yaşam” için ekolojik ve çevresel değerlerin ön planda tutulması gerektiğini öne sürmektedirler.
Sürdürülebilirlik için ise yenilemeyen kaynakların kullanımının kademeli olarak azaltılması, sağlıklı bir çevre
için zamanla tamamı ile yenilenebilen doğal kaynaklara geçilmesi gerekmektedir.
Dünya genelinde ekonomik eşitlik ilkesine dayalı, toplumlara karşılıklı faydalar sağlayan çevreci
çözümlerin politikacılar tarafından üretilmesi gerekmektedir. Ancak tüm toplumlar için küreselleşme, serbest
ticaret ve uygun çevresel ve ekolojik koşullar sağlansa bile yer kürenin makul ve adil bir rekabet ortamı
yaratmayacağı da açıktır.
1900’lü yılların başarında endüstriyelleşmiş ülkeler önemli bir zenginliğe ulaştı ve bunun
kazanımlarını yakın geçmişte bazı çevresel iyileştirmeler için kullandılar. Evrensel boyutta çevresel koşulların
iyileştirilmesi için işbirliğine gidilmedikçe sürdürülebilir bir yaşam kalitesinin tüm canlılar için elde edilmesi
mümkün görülmemektedir.
Özetle, ekonomik entegrasyon, eşitlik ve çevresel sorunların çözümüne yönelik, güven esasına dayalı,
bir işbirliği çevreye yönelik politik çözümlerin esasını oluşturabilir. Ancak tüm toplumların istemeleri
durumunda böyle bir çözüme ulaşılabilmesi söz konusu olabilir.
KAYNAKÇA
1.
Hays, S.P. (1992) "From Conservation to Environment: Environmental Politics in the United States
Since World War Two," Environmental Review 6 (Fall 1982): 20.
2.
Sessions, G. (1987) "The Deep Ecology Movement: A Review," Environmental Review 11 (Summer
1987):107.
3.
Riley E. Dunlap and K. Van Liere, "The New Environmental Paradigm," Journal of Environmental
Education 9, no. 4 (1978): 10-19; and Lester W. Milbrath, EnvironmenVanguard for a New Society (Albany:
State University of New York Press, 1984).

81

http://www.turansam.com
*************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2021; Ay: Haziran; Cilt: 13/İLKBAHAR, Sayı: 50
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: June; Volume: 13/SPRING, Issue: 50
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

(9)
Prof. Dr. Fulya ÖZTAŞ23
İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARI İÇİN BİYOÇEŞİTLİLİK EĞİTİMİ
BIODIVERSITY EDUCATION FOR PRIMARY SCHOOL CHILDREN

ÖZ
Müfredat programlarında yer almasına rağmen öğrencilerin okul eğitimleri sürecinde biyoçeşitliğin
önemine yönelik yeterli bilgi ve deneyim kazanmadıkların öne sürmek mümkündür. İlköğretim öğrencilerinin
canlıların çeşitliliği ile ilgili temel bilgi kazanımları oldukça önemli olup, özellikle şehir merkezlerinde
yaşayan öğrencilerin bir kısmının doğa ile doğrudan herhangi bir etkileşimlerinin olmadığı bilinmektedir. Bu
durum bireylerin çevreye, diğer canlılara karşı tutum ve davranışlarının şekillenmesinde belirleyici özelliğe
sahiptir. Öğrencilere okullarda yapılacak bazı temel aktivitelerle canlıların çeşitliği, hayvanların yaşam
koşulları ve habitatlarını hakkında bir kısım temel bilgilerin kazandırılması mümkündür. Okulların bahçelerde
bitki yetiştiriciliği yapılması, bazı evcil hayvanların beslenmesi çocukların doğada bir kısım aktivitelere
katılmalarına olanak sağlayabilir. Çevrede bulunan canlıların yaşam biçimleri ve özelliklerinin öğretilmesinde
canlıların taksonomik özelliklerinin vurgulanması, ortak yaşam alanları, rekabet, ekolojik denge gibi canlıların
yaşam mücadelesinin esaslarına yönelik bir kısım “vurgulanabilir “ ipuçlarına sahip olması gerekir.
Öğrencilerin doğal ortamlarda veya hayvanat bahçelerinde gördükleri hayvan türlerine karşı duyabilecekleri
ilgi hayvanların isim ve diğer özelliklerinin öğrenilmesinde temelini oluşturmaktadır.
Bu çalışmada, ilköğretim çağında, özellikle tüm yaşamları şehir merkezlerinde, doğa ile herhangi bir
şekilde etkileşime geçmemiş öğrencilere biyolojik çeşitlilik hakkında temel eğitimin verilebilmesi için,
hayvanat bahçelerinin, doğal parkların ve Doğa tarihi müzelerinin nasıl faydalı olabileceği konusu daha önce
yapılan çalışmalar ışığında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, öğrenciler, hayvanat bahçesi, eğitim.

ABSTRACT
Although the elementary education curriculums mostly are included biodiversity education, it is well
known that the pupils have not earned enough knowledge and experiment during class days. Biodiversity is
an important issue for sustainable life. It is known that some pupils live in the city centres they never ever
found any wild life in order to interaction wild plant and animals. Noticeable, the pupils who live in cities
have not any touch with wild animals. It has been show that these pupils usually earn their basic knowledge
and experiment via pets, plants which grow up in city parks. But, in order to well recognize animals with their
name and special properties, it is necessary to learn in their living area to make observations for their special
behaviours, motivations, the feeding and dwelling activities. These activities are especially important in order
to give an opportunity to create respectful individual growing in city centres.
During these educations, it a vital point to stress biodiversity alive, their taxonomic properties, their
common living areas, competition, ecological balance and their struggle for survive. The understanding
ecological web of living things could be useful to learn biodiversity and their property in short time. We
wondered how zoos and other wild animal parks could use for pupils’ education purposes. In the present
study, in the light of previous researches a discussion is made for contribute to pupils’ environmental
education.
Keywords: Biodiversity, pupils, zoos, education.
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1.GİRİŞ
Şehir merkezlerinde yaşayan ilköğretim öğrencilerinin canlıların çeşitliliği ile ilgili temel bilgileri
öğrenmeleri için neler yapılabilir? Öğrencilerin bir kısmının doğa ile doğrudan herhangi bir etkileşimlerinin
olmaması, geleceğin yetişkinleri olan bu bireylerin çevreye ve diğer canlılara karşı nasıl tutum ve davranış
belirleyecekleri konusunda bir kısım tereddütlerin ve bilinmeyenlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Öğrencilerin çoğunlukla canlılar bulundukları ortama nasıl uyum sağladıkları ve yaşamların nasıl
devam ettirdikleri hakkında çok az şey bildikleri kabul edilir. Bireysel deneyimleri ve okulda yapılacak
aktivitelerle canlıların çeşitliği, hayvanların yaşam koşulları ve habitatlarını hakkında bir kısım temel
bilgilerin kazandırılması mümkündür.
Bazı Batı ülkelerinde genelde anaokulları ilköğretim okullarının öğrencilerin doğa ile iç içe
olabilmelerini sağlayıcı şekilde yapılandırıldığı bilinmektedir. Ancak ülkemizdeki aşırı yapılaşma öğrencileri
beton blokları arasına hapsedici bir özellik sergilemektedir.
Şehir merkezlerimizde sınırlı hayvan müzelerinin bulunması, doğa gezilerinin istenen sıklıkta ve
amaca uygun olarak yapılamaması bir diğer olumsuzluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Okulların bahçelerde
bitki yetiştiriciliği yapılması, bazı evcil hayvanların beslenmesi çocukların doğada bir kısım aktivitelere
katılmalarına olanak sağlayabilir.
Hayvanlara yönelik doğal parkların ve bu parklar içerisinde kurulacak Doğa müzelerinin öğrencilerin
erken dönemden itibaren “canlı-doğa ve bunların korunması” ile ilgili kavramlara daha farklı yaklaşımlarına
olanak sağlayabilir.
Müfredat programlarında yer almasına rağmen öğrencilerin biyoçeşitliğin önemine yönelik yeterli
bilgi ve deneyim kazanmadıkların öne sürmek mümkündür. Batı ülkelerinde biyoçeşitlilikle ilgi özellikle şehir
merkezlerinde yaşayan öğrencilerin bir kısım deneyim ve bilgi kazanımları için öğrencilere doğaya yönelik
aktivitelerin verilmesinin gerekli olduğu 19. Yüzyılın sonlarına doğru önerilmiş ve uygulamaya konmuştur
(Braund, ve Reiss,2014).
Sonraki yüzyılda okullarda çevreye yönelik bir kısım uygulama ve gezilerin yapılması müfredat
programlarında yer almaya başlamıştır. Çevresel tahribatın sebep olduğu bitki ve hayvan çeşitliliğinin
azalmaya başlaması ile 1992 yılında Brezilya’da toplanan uluslararası kuruluşlar canlıların çeşitliliğinin tüm
Ancak Dünyada korunmasına yönelik bir anlaşma imzalamışlardır.
Ancak, biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik bu kararların okul çağındaki çocuklara nasıl kavratılacağı
tartışma konusudur. Öğrencilerin canlılara ve çevreye ait temel bilgi ve becerilerinin yapılan çevre gezileri ile
nasıl değiştiği çok iyi bilinmemektedir. Şehir merkezlerinde bulunan Hayvanat Bahçelerine ve belirli bir amaç
için düzenlenmiş kuş, kelebek parkı gibi yerlere yapılan gezilerin öğrencilere faydalı olabilmesi için
biyoçeşitlilik ve çevresel kavramlarının nasıl işlenmesi gerektiği tartışma konusudur.
Çevresel değerlerin korunabilmesi için çevre ve biyoçeşitliliğin temel özelliklerinin öğrenciler
tarafından erken evrelerde öğrenilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle Hayvanat bahçelerinin
biyoçeşitliliğe ve hayvanların habitatlarına yönelik temel kavramları kapsayacak özellikte olması gerektiği
öne sürülmektedir (Palmer,1998).
Çevrede bulunan canlıların yaşam biçimleri ve özelliklerinin öğretilmesinde canlıların taksonomik
özelliklerinin vurgulanması, ortak yaşam alanları, rekabet, ekolojik denge gibi canlıların yaşam mücadelesinin
esaslarına yönelik bir kısım “vurgulanabilir “ ipuçlarına sahip olması gerekir.
Şekil 1’de görüleceği gibi öğrencilerin yaptıkları, arazi gezisinde, Hayvanat bahçesi ve Doğa tarihi
müzesi ziyaretlerinde bir kısım esasların göz önünde bulundurulması gerekir.
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Şekil.1. İlköğretim Öğrencilerinin Hayvanat Bahçesi, Doğa Tarihi Müzesi Ve Özel Amaçlı Olarak
Düzenlenmiş Doğa Temalı Gezilerde Göz önüne Alınacak Temel İlkeler.
2.Metodlar, Bulgular ve Sonuçlar
Yapılan çalışmalar (Dreyfus vd. 1999) bir ekosistemde bulunan canlıların isimlerinin öğrenciler
tarafından daha kolay ve çabuk öğrenilmesinin büyük oranda ekolojik ağı meydana getiren canlıların birbirleri
ile olan ilişkilerin anlaşılabilir olmasına bağlı olduğunu ortaya koymaktadır.
Özellikle okul çağının ilk yılları bunun için oldukça uygundur. Bu öğrenme şeklinin bir canlının isimin
ezberletilmesinden ziyade, ismin temsil canlının o canlının karakteristik bir özelliği somutlaştırılmasına bağlı
olduğu öne sürülmektedir. Bu nedenle karakteristik bir özelliği olan canlıların isimlerini öğrencilerin doğada
veya hayvanat bahçelerinde daha kolay öğrendikleri bilinmektedir.
Motivasyon, diğer önemli bir öğrenme kriteridir. Genelde çocukların ilgi duydukları ve buna bağlı
olarak daha yakından ilgilenme fırsatı buldukları canlıların isimlerini ve özelliklerini daha çabuk öğrendikleri
öne sürülmüştür.
Yaban hayatında hayvanları öğrenciler tarafından yakından inceleme fırsatının çok az veya sınırlı
olması nedeni ile öğrencilerde kalıcı özelliği olan öğrenme etkinliklerinin yapılabilmesi mümkün
görülmemektedir. Bu nedenle öğrencilerin dikkatlerinin hayvanat bahçelerinde ve çevrelerinde karşılaştıkları
hayvanların belirli bir özelliklerine fokuslanabilmesi öğrenmede kolaylık sağlayabilmektedir. Öğrencilerin
hayvanların özelliklerini yönlendirilmiş öğrenme faaliyetlerine dayalı olarak daha kolay öğrendikleri
gözlenmiştir. Örneğin, hayvanın rengi, büyüklüğü, diğerlerine göre göze çarpan farklı özellikleri, vücut
yapısının görünümü kalıcı öğrenmenin ana unsurları olarak belirlenmiştir.
Öğrencilerin öğrenme becerilerinin kuvvetlendirilebilmesi amacıyla öğrencilere doğal ortamı veya
hayvanat bahçelerinin ziyaret sonrası ilgilendikleri ve gördükleri “hayvanların hayatlarını devam
ettirebilmelerinin neye bağlı” olduğu sorulmalı ve öğrencilerin beyin fırtınası yaratarak bazı gerçekçi cevaplar
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üretmeleri ne olanak sağlanmalıdır. Daha sonra verilen bu cevapların gerçeklik ölçüsünde, öğrencilerin
öğrenmesine yönelik modifikasyonlarla düzenlenmesi faydalı olabilir.
Yapılan çalışmalarda, öğrencilerin hayvanların beslenmeleri ile ilgili daha önceden bildikleri evcil
hayvanların beslenme şekillerini, esas alarak anlatımlarını kurguladıkları görülmüştür. Ancak daha önce yaban
hayatı ile belirli bir şekilde bağlantıları olan öğrencilerin bu hayvanların doğal ortamda beslenmelerine yönelik
farklı ve gerçekçi fikirler beyan ettikleri görülmüştür (Kimble, 2011).
Öğrencilerin bildikleri, az bildikleri veya daha önce hiç karşılaşılmamış oldukları hayvanlara karşı
tutum, davranış ve öğrenme motivasyonunda farklılıklar gözlenmiştir. Öğrencilerin ilk defa gördükleri veya
hakkında az şeyler bildikleri ancak karşılaşmadıkları canlılara karşı heyecan ve korku içeren tepkiler verdikleri
bilinmektedir. Bu tepkilerin benzeri hayvanlar için daha önce geliştirdikleri refleks ve tepkilere benzer
özellikte olduğu saptanmıştır.
Öğrencilere bu hayvanları nerede bulmak mümkün olduğu şeklindeki sorulara verdikleri cevapların da
farklılık gösterdiği ancak sanal ortam ve belgesellere dayalı olarak çoğunlukla Afrika’yı işaret ettikleri
gözlenmiştir. Öğrencilere biyoçeşitlilikle ilgili düşünceleri sorulduğunda genelde düşünce ve bilgilerinin her
zaman bilimsel olmadığı saptanmıştır.
Büyük çoğunluğunun hayvanların niyet, davranış ve yaşama ortamları ile ilişkilerini antromorfolojik
bir yaklaşımla analiz ettikleri görülmüştür. Hayvanların insanlara benzer şekilde bir aile yaşamına, benzer
sosyal özelliklere sahip olduklarını düşündükleri görülmüştür. Ancak böyle bir yaklaşım ekosistemlerin
öğrenciler tarafından anlaşılmasına fazla olanak sağlamamaktadır.
Diğer taraftan, öğrencilerin evlerdeki pet bakımını örnek alarak, sorumluluk duygusu ile çoğunlukla
hayvanat bahçesindeki hayvanlara kimlerin baktığını, nasıl ve ne ile beslendiklerini sorguladıkları
görülmüştür.
Analizler şehirlerde doğup, büyüyen çocukların canlılığın çeşitliliği ve hayvanların yaşama ortamları
ile ilgili temel bilgileri genelde evlerde beslenen petlerden, parklardaki ve hayvanat bahçelerindeki canlılara
bağlı olarak öğrenmeye çalıştıklarını göstermektedir. Hayvanları görsel anlamda tanımada hayvanın ismi,
motivasyonu, tanımı, türe özgü davranışları ve canlılığın yaşamak için ihtiyaç duyduğu ortam ve besinin
belirleyici olduğu görülmüştür.
Öğrencilerin doğal ortamlarda veya hayvanat bahçelerinde gördükleri hayvan türlerine karşı
duyabilecekleri ilgi hayvanların isim ve diğer özelliklerinin öğrenilmesinde temelini oluşturmaktadır. Bu
nedenle doğa tarihi, hayvanlara yönelik hazırlanan sergi ve müze benzeri yerleri öğrencilerin sıklıkla
ziyaretlerin öğrencilerin hayvanların özelliklerine, türüne ve yaşama ortamlarına yönelik öğrenme
motivasyonlarını artırıcı özelliğe sahip olduğunu söylemek mümkündür.
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(10)
Prof. Dr. Fulya ÖZTAŞ24
ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL VE ZİHİNSEL GELİŞİMLERİ İÇİN BAHÇE İŞLERİ YAPTIRMAK
FAYDALI MIDIR?
IS IT BENEFICIAL FOR PUPILS GARDENING IN ORDER TO DEVELOPMENT MENTALLY AND
PHYSICALLY?

ÖZ
Bu çalışmada, çocukların erken dönemden itibaren el becerisine yönelik faaliyetlerde bulunmasının
onların zihinsel ve bedensel gelişimleri üzerine olumlu yönde etkiler yapıp yapmadığı analiz edilecektir. Daha
önce yapılan çalımalar çocukların el becerilerinin gelişmesinin lokomotor becerilerinin artmasına, vücut
hareketliliğin ve becerilerinin gelişmesine, bahçe işlerinde kullanılan araç ve gereçlerin kullanımı ile ilgili
beceri kazanmalarına olanak sağlayabileceğini göstermiştir. Bu nedenle çocukların ebeveynlerle beraber
yapacakları bahçe işleri çocukların gelişimi için oldukça uygun bir ortam oluşturur. Yetişkinlerin yeni bir
şeyler öğrenme becerileri ve yeteneklerinin sınırlı olmasına rağmen bu özellikler çocuklarda devamlı değişime
meyillidir. Objelerin kontrolü, toprak, su ile etkileşim, doğa ile iç içe yapılan bedensel ve zihinsel faaliyetlerin
çocukların psikolojik gelişimleri üzerinde de olumlu etkilerin olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalar,
çocukların erken dönemlerde bahçe işlerinde yeterince yer almasının, diğer canlılarla beraber yaşamayı,
onların ekosistem ve diğer canlılar için gerekliliğini kendi deneyim ve tecrübeleri ile algılayabildiklerine
olanak sağlayabileceğini ortaya koymaktadır.
Tüm bu deneysel ve görsel olaylar çocukların kavramsal ve bilimsel düşünme ve yorumlama
yeteneklerinin kademeli olarak gelişimini tetikler. Çocukların düşünce yeteneklerinin artırılması amacıyla
bahçede beraber yapılan ekim-dikim, toprak işleme gibi faaliyetler için sorular sorularak yardımla onların
gözlem sonuçlarının şekillenilmesine yardımcı olunabilir. Bu çalışmada çocukların bahçelerde yapacakları
fiziksel ve zihinsel etkinliklerin onların gelişimini nasıl etkileyebileceği daha önce yapılan çalışmaların analizi
ile öğrenilmeye çalışılacaktır. Tohum-çimlenme, bitki gelişimi, çiçeklenme ve sebze-meyve oluşumunun
çocuklar tarafından gözlenmesinin çocuklarda bilimsel düşünme sisteminin gelişmesine katkı sağlayacağı
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk gelişimi, lokomotor, el becerisi, bahçe işleri.
ABSTRACT
In present study has been designate to research how hand skill development practice could be
beneficial their mental and physically development. The previous studies have been shown that hand skill
development practice in children may increase the development of their locomotors and hand skills. The tools
and other object in respect to gardening physically may create a suitable media for child development. İt is
well known that the learning ability of adults is limited accordance of age, but it is very promising for young
people. Mental and physically work in related to the control of gardening objects are interact water, soil and
very close interaction of pupils with nature may supply for them a good physiologic environment.
The questions about sow of seed and planting activities, soil properties may lead a good observation
for children. In the present study, in the light of previous works, we aimed the physical and mental activities
of pupils in gardening how could affect development of their mental and physical ability. As a result it has
been find out that the observation of children about seed-germination, plant growth, blooming and fruit
growth was an effective learning way the nature.
Keywords: Child development, locomotors, hand skill, gardening.
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1.GİRİŞ
Eğer mümkünse erken dönemlerden itibaren çocuklara bir kısım bahçe işlerini yaptırmak çocukların
bir şeyler yapmaktan zevk almalarının, yanında zihinsel ve bedensel gelişimlerine de fayda sağlayabilir. Bu
yolla çocukların el becerilerinin artmasına bağlı olarak çocukların lokomotor becerilerinin artması, vücut
hareketliliğin, becerilerinin gelişmesi, bahçe işlerinde kullanılan araç ve gereçlerin kullanımı konusunda
deney kazanmaları söz konusudur. Bu nedenle çocukların ebeveynlerle beraber yapacakları ekip-dikme
işlemleri çocukların gelişimi için oldukça uygun bir ortam oluşturur.
Çocuğun duysal sinirlerinin ve becerilerin gelişmesine olanak sağlayan bahçe işleri fiziksel
gelişmelerini yanında su ve toprakla doğrudan etkileşerek, suyun toprakla olan etkileşimini, bitkilere olan
faydası, toprak, su ve bitki gelişimi arasındaki ilişkileri kolayca kavramasına olanak sağlayabilir.
2.Materyal-Metot, Bulgular ve Sonuçlar
Okul yıllarında öğrencilerin büyük çoğunluğunun bitkilerin büyüme ve gelişmelerinin tamamen
bitkinin köklerinden alınan besinlerle sağlandığına inandıkları gösterilmiştir. Bitkilerle ilgili bu ve benzeri
kavram yanılgılarının erken evrelerde giderilebilmesi veya en aza indirgenebilmesi büyük ölçüde bahçelerde
yapılacak etkinliklerle giderilebilir.

Resim 1. Toprakla Uğraşan Çocuklar
Bir çocuğun değişime olan eğilimden hiçbir şey daha karakteristik bir özelliğe sahip olamaz (Ryan,
2018). Yetişkinlerin karakterlerinin ve prensiplerinin oturmuş olmasına rağmen bu özellikler çocuklarda
devamlı değişime meyillidir. Çocukların ilk evreleri bir bahçeye benzer. Bu evre onların ebeveynler tarafından
eğitildiği, yönetildiği ve toplum ve çevre ile ilgili temel değerlerin onlara verildiği ve alındığı evre olarak
bilinir. Eğer çocukların çevreye topluma saygılı olarak yetiştirilmesi isteniyorsa bu evrede çocuklarla beraber
yapılacak bir kısım bahçe işleri önem kazanmaktadır.
Objelerin kontrolü, toprak, su ile etkileşim, doğa ile iç içe yapılan bedensel ve zihinsel faaliyetlerin
çocukların psikolojik gelişimleri üzerinde de olumlu etkilerin olduğu bilinmektedir.
Çocukların bahçe işlerinde tırmık, kürek ve diğer bahçıvan aletlerini tutması, onları kullanım
becerilerini öğrenmeleri, bunları sık sık yapmaları okulda kalem tutma, yazı yazma becerilerin gelişmesine
katkı sağlar.
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Çocuğun duyusal sinirlerinin ve becerilerin gelişmesine olanak sağlayan bahçe işleri aynı zamanda
onların fiziksel gelişmelerini sağlar. Su ve toprakla olan doğrudan etkileşimleri, suyun toprakla olan
etkileşimini gözlemleri, su ile toprağın bitkilere olan faydası, bitki gelişimine etkileri yapılan gözlemlerle
kolayca anlaşılabilir.
Öğrencilerde bir kısım kavram yanılgılarına sebep olan bitkilerin beslenmesi, pratik boyutta
öğretilmesine olanak sağlanabilir. Bitkilerin niçin güneşe yöneldikleri, iyi güneş alan yerlerdeki bitkilerin
diğerlerine göre daha iyi geliştikleri, çocuklarla yapılabilecek bilinçli aktivitelerle erken dönemde
kavratılabilir. Okul yıllarında öğrencilerin büyük çoğunluğunun bitkilerin büyüme ve gelişmelerinin tamamen
bitkinin köklerinden alınan besinlerle sağlandığına inandıkları gösterilmiştir. Bitkilerle ilgili bu ve benzeri
kavram yanılgılarının erken evrelerde giderilebilmesi veya en aza indirgene bilmesi büyük ölçüde bu
etkinliklerle yapılabilir.
Bitkilerin yaprak şekilleri, farklılıkları, kokuları ve bitkinin de insan gibi beslenmeye, güneşe ve ilgiye
ihtiyaç duyduğu antromorfik bir yaklaşımla kavratılabilir ve erken dönemlerde toprak ve bitki sevgisinin
kazandırılması mümkün hale getirilebilir. Bitkilerde renk oluşumu, yenebilen ve yenilemeyen bitkilerin bizzat
gösterilmesi, yenilebilenleri çocukların tatmalarına ve doğanın bütün canlıların beslenmesi için ana kaynak
olduğunun vurgulanması doğada madde döngü ile ilgili temel algıların çocukta yerleşmesine olanak
sağlayabilir.

Resim 2. Erken Dönemde Bahçelerde Ekim-Dikim Yapan Çocuklar
Çocuklar bahçe işlerinde yeterince yer alırlarsa diğer canlılarla beraber yaşamayı, onların ekosistem
ve diğer canlılar için gerekliliğini kendi deneyim ve tecrübeleri ile algılayabilirler. Özellikle kendi elleri ile
ektikleri tohumların bitki formuna dönüşümünü izlemeleri onlar için canlılıkla ilgili oldukça iyi bir gözlem ve
deney kazandıracaktır.
İlkokul çağındaki çocuklar kendileri için ilginç gelen bitkilerin özelliklerini ebeveynlerden öğrenmeye
çalışmalarının dışında arkadaşlarından ve internetteki bilgi kaynaklarından öğrenmeye çalışacaklardır. Bu
bağlamda bitkinin lokal isimleri yanında yaygın olarak bilinen isim ve özelliklerini de öğrenme fırsatı
bulacaklardır (Check, 1994). Tohum- bitki arasındaki mucizevi bağlantıyı çözmeye çalışarak canlıların niçin
üremeye ihtiyaç duyduklarını, ekosistemin devamlılığının gerekliğinin her hangi bir kavramsal açıklamaya
gerek duymadan açıklamaya çalışacaklardır.
Çocukların ekimi için ayrılmış, sınırları belli bir adacığın çocuklar tarafından ekilmesi, tohumların
çimlenmeye ve daha sonra bitkinin gövde yapraklarını meydana getirme sürecinin çocuk tarafından
gözlenmesi lokomotor ve zihinsel gelişimin artmasını sağlayacaktır. Bu bitkilerin çiçeklenmesi ve çiçeklerin
sebzeye dönüşüm evresinin izlenmesi bir diğer ayrıcalıklı gözlem olacaktır.
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Tüm bu deneysel ve görsel olaylar çocukların kavramsal ve bilimsel düşünme ve yorumlama
yeteneklerinin kademeli olarak gelişimini tetikleyecektir. Çocukların düşünce yeteneklerinin artırılması
amacıyla bahçede beraber yapılan ekim-dikim, toprak işleme gibi faaliyetler için çocuklara sorular sorularak
onların gözlem sonuçlarının şekillenilmesine yardımcı olunabilir (Hughes ve Barrick, 1993). Özellik yapılan
işlemden sonra ne gibi gelişmeler olabileceği hakkında çocukların serbestçe yorum yapmalarına olanak
sağlanmalıdır. Tohum-çimlenme-bitki gelişimi-çiçeklenme ve sebze meyve oluşumunun gözleme dayalı
bilimsel açıklamalarının çok faydalı olacağı kesindir. Toprakta ve çevrede yapılan bu gözlemlerin çocuklarda
biyoçeşitlilik ve biyo çeşitliliğin insanlara olan olumlu olumsuz etkilerini yorumlama yolunu açacağını
söylemek mümkündür.
Bitki köklerinin niçin gerekli olduklarını, bitki gövdesini, yapraklarını, tohumlarını çocukların
incelemesine, gerekirse her evrenin fotoğraflarını alarak bir bitkinin gelişim evrelerini yorumlamasına olanak
sağlanmalıdır.
Çocuklarla bahçede çalışmak, çocuğun ebeveynlerle informal ortamda daha kolay kaynaşabilmelerine
ve ileriye dönük bir kısım iyi ve yapıcı hatıralara sahip olmalarına olanak sağlayabilir. Çocuklarda bitki
sevgisinin gelişmesine paralel olarak ana-babada da çocuk sevgisi artacaktır. Bu yolla informal bir ortamda
çocukların sevdikleri, sevmedikleri şeyleri, onların kararlılıklarını ve kararsızlıklarını gözlemek mümkün
olacaktır.
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Doç. Dr. Bahattin KELEŞ25
13. YÜZYILDA SULTAN ALAEDDİN KEYKUBAD VE CELALEDDİN MENGÜBERTİ
MÜCADELESİ SONRASI MUŞ ve CİVARININ TÜRKİYE SELÇUKLU HAKİMİYETİNE
GİRİŞİ26
THE ENTRANCE OF MUS AND ITS SURROUNDINGS TO TURKISH SELJUK DOMINION AFTER
THE STRUGGLE OF SULTAN ALAEDDIN KEYKUBAD and CELALEDDIN MENGUBERTI IN THE
13TH CENTURY
ÖZ
Türkiye Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad, Celalaeddin Mengüberti ile dostluk kurma yolunu
denemek için önce Altunabayı ve daha sonra da Kemaleddin Kamyar’ı elçi olarak göndermiş ise de Celaleddin
Mengüberti’nin soğuk davranması sonucu iki sultan arasındaki ilişkiler bir müddet sonra düşmanlığa
dönüşmüştür. Bu bölgeye yeni gelmiş olan Celaleddin Mengüberti kendi çapında yeni ittifaklar kurma çabası
içerisindeydi ve Erzurum emiri Cihanşah, Celaleddin Mengüberti’ye en büyük destek verenlerden biriydi.
Alaeddin Keykubad ise Eyyubilerle anlaşarak Celaleddin’e karşı bir ittifak kurmaya çalışmıştır. Fakat zaman
geçtikçe iki taraf arasındaki gerginlik gittikçe artmış ve 1230 yılında Yassıçemen Savaş’ı vuku bulmuştur. Bu
savaşta Celaleddin Harezmşah yenilmiştir.
Bu durum bize göstermektedir ki, Malazgirt, Harezmşahlar’ın eline hiçbir zaman geçmemiştir. Sultan
Alaeddin Keykubad, Celaleddin Mengüberti’ye tabiyyetini bildiren ve ona yardım eden Erzurum meliki
Cihanşah’ın topraklarını tamamen elinden almış ve böylece Erzurum toprakları da Türkiye Selçuklularının
hakimiyetine girmiştir. Daha sonra Alaeddin Keykubad, Eyyubilerle aralarının açılması ve ilişkilerin olumsuz
bir seyir göstermesi üzerine, Altunaba’yı Kemaleddin Kamyar ve önemli kumandanlarından Mübarüziddin
Çavlı'yı 1232 yılında Ahlat üzerine gönderdi ve burası 1232 yılında alınarak Türkiye Selçukluları topraklarına
katılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Selçukluları, Harezmşahlar, Alaeddin Keykubad, Celaleddin
Mengüberti ve Muş.
ABSTRACT
Although Alā ad-Dīn Kayqubād, sultan of Saljuks of Turkey, had sent Altunaba firstly as an envoy due
to forge friendships and later Kamāl ad-Dīn Kamyar to Jalāl al-Dīn Manguberdi, the relations between the
two sultas turned into hostility after a while because of Manguberdi’s discountenance. Jalāl al-Dīn
Manguberdi, who had just arrived in the region, was trying to establish new alliances in his own way, and the
Emir of Erzurum, Jihān-Shāh, was one of the biggest supporters of Jalāl al-Dīn Manguberdi. Alā ad-Dīn
Kayqubād tried to form an alliance against Manguberdi by making an agreement with the Ayyubids. However,
as time passed, the tension between the two sides increased and the Battle of Yassiçemen took place in 1230.
Jalāl al-Dīn Manguberdi was defeated in this war.
This situation shows that Malazgirt has never been captured by the Khwarazmians. Sultan Alā ad-Dīn
Kayqubād captured the territory of Jihān-Shāh, malik of Erzurum, who declared his loyalty and helped Jalāl
al-Dīn Manguberdi, and so that Erzurum region was dominated by the Seljuks of Turkey. Then Alā ad-Dīn
Kayqubād, as a result of the relations, showing a negative trend with the Ayyubids, sent Altunaba, Kamāl adDīn Kamyar and Mubariz ad-Dīn Çavlı, of his important commander, over Ahlat in 1232 Ahlat and Ahlat was
annexed by the Seljuks of Turkey in 1232.
Keywords: the Seljuks of Turkey, the Khwarazmians, Alā ad-Dīn Kayqubād, Jalāl al-Dīn Manguberdi
and Muş.
Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi, E-posta:
bahattinkeles@sirnak.edu.tr
26
Bu makale, 22-23 Ekim 2020 tarihlerinde Muş’ta gerçekleştirilen II. Uluslararası Muş Sempozyumu’nda sunulan
tebliğin geliştirilmiş şeklidir.
25
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1.GİRİŞ
Tarih sahnesine çıkmış iki güçlü Türk Devleti olan Türkiye Selçukluları ile Harezmşahların Doğu
Anadolu’daki mücadelesi Türk tarihinin önemli bir merhalesini teşkil etmektedir. Türkiye Selçuklularının en
haşmetli dönemini yaşadığı I.Alaeddin Keykubad dönemine karşılık, Harezimşahlar devletinin Cengiz Han
tarafından 1220 yılında ortadan kaldırıldıktan sonra Celaleddin Mengüberti’nin devletini yeniden dirilmek
için mücadele etmesi oldukça önemlidir. Böylece Celaleddin Mengüberti Harezm bölgesinden Meraga’ya
gelmiş ve burasını kendisine başkent edindikten sonra Tebrizi ele geçirerek Azarbeycan ve Gürcistan
bölgesinde tekrar hakimiyet kurmuştur. 1228 yılında Moğolların Ceyhun’u geçerek Irak-ı Acem topraklarına
geçtiğini öğrenen Celaleddin, bütün kuvvetlerini toplayarak Moğolların karşısına çıkmış ve onları 26 Ağustos
1228 tarihinde İsfehan önlerinde hezimete uğratarak onları geri çekilmeye mecbur etmiştir. Moğollara karşı
elde ettiği bu başarı Celaleddin Mengüberti’yi İslam aleminde haklı bir şöhrete kavuşturmuş, fakat ardından
Alaeddin Keykubad ile 1230 yılında Ahlatı kuşatarak mücadele etmesi ve aynı yıl Yassı Çemen Savaşı’nın
vuku bulması ve bu savaşta Celaleddin’in yenilmesi onun sonunu hazırlamıştır (Çetin, 2016, s. 70-71).
1.1. Celaleddin Mengüberti ile I. Alaeddin Keykubad Arasında elçi teatisi ve Karşılıklı
Mektuplaşmalar
1225 yılında Celaleddin Mengüberti, Kadı Mücireddin Ömer b. Sa’d el-Harezmi’yi Anadolu Selçuklu
Sultanı Alaeddin Keykubad’a bir mektupla göndererek dostluk önerisinde bulunmuş ve taraflar arasında gidip
gelen elçiler vasıtasıyla bir dostane ilişkiler kurulmaya çalışılmıştır (Neşevi, 1965, s. 140). Celaleddin
mektubunda,’’ Aynı din ve millete mensubuz ve cihad yolunda müşterekiz. Batı hükümdarları arasında İslam
hudutlarını koruyan ve kafirlerin kökünü kazıyan sizsiniz. Doğuda da kılıç ile müşriklerin fitne ateşini
yatıştıran biziz.’’ diyerek o dönemin siyasi durumundan bahsederek kendi güçlerinin ne kadar büyük olduğunu
göstermeye çalışmıştır. Ayrıca Celaleddin bu mektup aracılığı ile dostluk ve ittifak kurmanın zamanı geldiğini
ve tüccarların gidip gelmelerini sağlamak suretiyle ikili ilişkilerin daha da gelişeceğini vurgulamaya
çalışmıştır (Öngül, 2007, s. 155).
Sultan Alaeddin Keykubad da bu mektuba karşılık olarak Emir Sipehsalar Salahaddin’i bir mektupla
Celaledin Mengüberti’ye göndererek bu durumdan memnun olduğunu, karşılıklı haberleşip bir dostluk
kurmakta ve ittifak yapmakta aynı duygu ve düşünce içerisinde olduğunu bildirmiştir. Böylece iki hükümdar
arasında şimdilik bir dostluk kurulmuş oluyordu (İbn Bibi, 1956, s. 374; Öngül, 2007, s. 155). Celaleddin
Mengüberti Taştdar Cemaleddin Ferruh, Cemaleddin Saveci ve Necmeddin Ebu Bekir Cami gibi önemli
kişilerlerin yer aldığı bu heyeti 11 Kasım 1228 tarihinde bir kez daha Sultan I. Alaeddin Keykubad’a
göndermiştir. Celaleddin Mengüberti bu mektubunda; kendisinin 1227 yılında Moğol saldırısı ile uğraşırken,
muhaliflerin ayaklandığını ve Frenk ateşini söndürmekle meşgul olduğunu bildirmekte ve ayrıca Alaeddin
Keykubad’ın Erzincan’ı kendi topraklarına ilhak etmesini de uygun bulduğunu belirtmektedir (Turan, 1988,
s. 97; Uyumaz, 2011, s. 58; Burgu, 2011, s. 147; Turan, 1993, s. 299; Aslan, 2012, s. 653).
İbn Bibi ise, Celaleddin Mengüberti tarafından gönderilen bu ikinci elçilik heyetinin Sultan Alaeddin
Keykubad Alanya’da ikamet ettiği bir sırada geldiğini ve bu elçileri huzuruna kabul ettiğini bildirmektedir.
Elçiler mesajı Sultan Alaeddin Keykubad’a ilettikten sonra bir hafta boyunca sultan tarafından güzel bir
şekilde ağırlanmıştır (İbn Bibi, 1996, s. 374; Uyumaz, 2011, s. 58). Fakat bu mektup teatisi her iki sultanı tam
bir uzlaşmaya götürmemiş ve sonunda Celaleddin Harzemşah Ahlat’ı kuşatmaya karar vermiştir. Aleaddin
Keykubad, Ahlat kuşatmasına karar veren ve ‘’ Kubbetü’l-İslam’’ ünvanını taşıyan ve ayrıca İslam kültürünün
merkezi, alim, zahid ve sanatkarların vatanı sayılan Ahlat’ı kuşatmaktan vazgeçmesini tavsiye etmiştir. Ayrıca
bu kuşatmadan vazgeçirmek için Sultan Alaeddin Keykubad, elçisi Şemseddin Altunaba’yı kıymetli
hediyelerle Celaleddin Mengüberti’ye göndermiştir. Fakat buna rağmen Ahlat kuşatmasına devam eden
Celaleddin Mengüberti Alaeddin Keykubad’ın elçisini yanında uzun bir müddet bekletmeye devam etmiştir.
Ayrıca Alaeddin Keykubad, Celaleddin’e son olarak Kemaleddin Kamyar’ı elçi olarak göndermiş ve Ahlat
kuşatmasını bırakarak Moğollar’la uğraştığı taktirde kendisine istediği kadar askeri yardımda bulunacağını
bildirmiştir. Fakat bütün bu çabalara rağmen Alaeddin Keykubad Celaleddin Mengüberti’yi Ahlat’ı
kuşatmaktan vazgeçirememiştir (İbnü’l Esir, 1987, s. 450).
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1.2.Celaleddin Mengüberti’nin Ahlat’ı Kuşatması
Sultan Celaleddin Harezmşah ilk kez 1226 tarihinden önce Malazgirt’e gelmiş ve iki gün geçtikten
sonra Ahlat’ı kuşatmıştır, ancak kışın yaklaşması ve Eyyubi Melik Eşref’in Ahlat naibi Hüsameddin’in de
büyük çabaları sonucunda bu kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştır. Ahlat üzerine düzenlediği bu ilk seferde
başarılı olamayan Celaladdin Mengüberti 1228 yılı içerisinde bir kez daha Muş ovasındaki köyleri kuşatmış
ve Cebelicur’a (Bingöl) kadar olan yerleri yağmalatmış (Üremiş, 2005, s. 234) ve buraları harabeye
çevirdikten sonra ülkesine geri dönmüştür. Celaleddin Harezmşah’ın ülkesine dönüş sebebini kaynaklar, daha
önce benzeri görülmemiş ağır kış şartlarının olduğuna bağlamaktadırlar (İbnü’l Esir, 1987, s. 479). Fakat
Celaleddin Mengberti bu bölgeden asla vazgeçmemiş ve kendisi için uygun şartların oluştuğunu görünce
tekrar harekete geçmiştir. Melik Eşref, Ahlat’ı güzel bir şekilde yöneten Hüsameddin'i 1229 senesinde
görevden alarak onun yerine Ebu’l-Hacib’i getirmesi üzerine burada oluşan bu olumsuz durumdan faydalanan
Celaleddin Mengüberti yanına Erzurum Meliki Cihanşah’ı da alarak 1230 yılında Ahlat’ı bir kez daha
kuşatmış ve burayı almıştır. Böylece Muş bu tarihten itibaren Harzemşahların yönetimine geçmiştir (Turan,
2010, s. 286) Bu arada Moğolların 1230 yılında Celaleddin Harzemşah’ı takip ettikleri ve Muş’a kadar gelip
bu şehri yakıp yıktıkları da ifade edilmektedir (Turan, s. 124).
Celaleddin Mengüberti’nin yaptığı bütün bu olumsuzluklara rağmen Türkiye Selçuklu Sultanı
Alaeddin Keykubad, Moğolların önünden kaçıp Anadolu’ya gelen Harezmşahlara yardım etmek için
kapılarını açmış ve Celaleddin Mengüberti ile dostluk kurmak için önce Altunabayı daha sonra da Kemaleddin
Kamyeri elçi olarak gönderdiyse de Celaleddin Mengüberti’nin gelen elçilere soğuk davranması neticesinde
kurulmaya çalışılan dostane ilişkiler de bir anda düşmanlığa dönüşmüş ve bu iki Türk sultanı arasında amansız
mücadele başlamıştır (Turan, 2010, s. 386; Eser, 2014, s. 188). Bu mücadele daha çok Ahlat, Muş ve civarında
devam etmiştir. Ahlat’ın ve Muş’un Celaleddin Mengüberti’nin hakimiyeti altına geçmesi fazla uzun
sürmemiştir. Ahlat’ın Celaleddin’in hakimiyetine geçtiğini duyan Alaeddin Keykubad Celaleddin
Harezmşah’a mektup gönderip şehri terk etmesini ve Müslüman kanı dökmemesini, eğer yanında olursa her
zaman yanında olacağını ve kendisiyle ortak hareket edeceğini, aksi durumda ise kılıçların konuşacağını
söylemiştir. Fakat bütün bu uyarılara uymayan Celaleddin Harezmşah, mektubu getiren elçiyi alıkoyması
bardağı taşıran son damla olmuştur (Şahin, 2015, s. 162).
Böylece bu iki Türk sultanın siyasetleri de birden bire değişti ve Celaleddin Harzemşah, önce
Malazgirt’e daha sonra da Harput’a gitti ve orada iken hastalandı. Ancak bu sırada, Ahlat’ı kuşattığında para
ve yiyecek yardımında bulunan ve Celalettin Mengüberti’nin sevgisini kazanan Erzurum Emiri Cihanşah onun
yanına yardıma geldi. Fakat Celeleddin Mengüberti, Erzurum Emiri Cihanşah’ı çok sayıda askeri olmasına
rağmen Alaeddin Keykubad’a karşı korktuğundan ve aciz bir duruma düştüğünden dolayı onu yanından
kovmuştur. Daha sonra Celaleddin Mengüberti’nin ordusu Muş ovasına gelince Suriye’ye yardıma giden altı
bin kişilik bir Selçuklu ordusunu çembere alarak tamamını kılıçtan geçirmiştir (Cüveyni, 1988, 148). Bütün
bu gelişmeler üzerine harekete geçen Alaeddin Keykubad ordusunu harekete geçirecektir. Fakat Celaleddin
Mengüberti ondan önce harekete geçmiş ve Yassı Çemen mevkiine ondan önce gelmiştir. Artık savaş
kaçınılmaz olmuştur.
1.3. Sultan Alaeddin Keykubad’ın Celaleddin Mengüberti’ye Karşı Eyyübilerle İttifak Kurması
ve Birlikte Mücadele Etmesi
Moğol istilasından kaçarak Anadolu ve Suriye sınırlarına gelen ve bu bölgeye tam olarak yerleşmeyi
hedefleyen Celaleddin Harizemşah’ın doğu sınırlarında faaliyetlerini arttırması ve 15 Nisan 1230 tarihinde
Ahlat’ı ele geçirmesi Türkiye Selçukluları ile Eyyubiler arasında bir ittifakın kurulmasını zorunlu kılmıştır
(Başuyuğ, 2017, s. 38). Keykubad, Celaleddin Mengüberti’nin Erzurum Meliki Cihanşah ile kendi
memleketine saldıracağından da endişe ettiği için bu sebeple ona karşı derhal harekete geçmiş ve Eyyubi
sultanı Melik Eşrefle bir ittifak kurmanın bir yolunu aramaya çalışmıştır. Zaten Melik Eşref, Alaeddin
Keykubad’ı devamlı olarak Celaleddin’e karşı mücadele için teşvik ediyor ve Ahlat kuşatması sırasında ona
müracaat ederek bir ittifak kurmak istiyordu (Öngül, s. 157).
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Böylece Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad, Celaleddin Mengüberti’ye karşı harekete
geçerek bu ittifakın gerçekleşmesi için Kemaleddin Kamyeri elçi olarak Eyyubi devleti sultanı el-Kamil’e ve
onun kardeşi el-Eşref’e göndermiştir. Bu ittifakın her iki taraf için de uygun olacağını ayrıca ifade etmiştir
(Cahen, 1994, s. 38).
Erzurum Meliki Cihanşah ise başlangıçta Eyyubi Meliki el-Eşref’e yakınlaşmak istediyse de yavaş
yavaş Celaleddin Harzemşah ile dostluk ve ittifak yolunu tercih etmeye çalışmıştır. Ahlat kuşatması esnasında
Celaleddin Mengüberti’ye giden Cihanşah Ahlat ile Malazgirt arasında Nazük gölü kenarında konaklayınca
Harezmşah devlet adamlarını büyük bir izzeti ikramla ağırlamış ve Harezmli vezir Şerefü’l-Mülk’ü otağında
kabul eden Cihanşah, kendisine 10 bin dinar altın hediye etmiştir. Cihanşah, Celaledin Harzemşah’ın yanına
vardığında atından inerek onunla kucaklaşmış ve bu sırada sultanın elini de öpmeyi de ihmal etmemiştir.
Celaleddin Mengüberti, Cihanşah’ı birkaç gün ağırladıktan sonra onu yolcu etmiş ve Ahlat kuşatması için
ondan silah yardımında bulunmasını istemiştir. Erzurum Meliki Cihanşah ise memleketine dönünce Ahlat
kuşatmasında kullanılmak üzere Karabuğra adı verilen büyük meşhur mancınığını Celaleddin’e göndermiştir.
Celaleddin Harzemşah Ahlat’ı aldıktan sonra Malazgirt’i kuşattığı sırada buraya gelen Cihanşah, Alaeddin
Keykubad ile Eyyubilerin kendilerine karşı ittifak yaptıklarını öğrenmiş ve bunu derhal Celaleddin
Harzemşah’a bildirmiştir. Cihanşah, Celaleddin’e bu iki ordunun yani Türkiye Selçuklu ordusuyla Eyyubi
ordusunun daha birleşmeden onların üzerlerine gidilmesini istemiştir. Bunun üzerine Celaleddin Harzemşah
ise Cihanşah’a Erzurum’a giderek sefer hazırlığı yapmasını ve Harput’a gelip kendisini beklemesini
söylemiştir (Turan, 1993, s. 26). Çünkü Celaledin, Cihanşah’ın Harput’a gelmesinden sonra burada Harezm
ordusuyla Cihanşah’ın ordusu bir araya geldikten sonra buradan Sivas yönüne doğru ilerleyeceklerdir ve Yassı
Çemen denen yerde Türkiye Selçuklu ordusuyla karşılaşacaklardır (Ersan, Alican, 2016, s. 137).
1.4. Alaeddin Keykubad ile Celaleddin Mengüberti Arasında vuku Bulan Yassı Çemen Savaşı
(627/1230) Sonrası Muş ve Civarının Türkiye Selçuklu Hakimiyetine Alınması
Celaleddin Mengüberti’nin Ahlat muhasarasını kaldırması için Alaeddin Keykubad tarafından elçi
olarak Celaleddin Harezmşah’ın yanına giden Şemseddin Altunaba bütün çabasına rağmen başarılı olamayıp
tekrar ülkesine dönerken geri dönüş yolu üzerinde bulunan Erzurum Meliki Cihanşah ile görüşerek Türkiye
Selçuklularına karşı bir tertip içerisinde bulunmamasını ona söylemesine rağmen Cihanşah bu uyarıya kulak
asmamıştır (Ersan, Alican, s. 136). Bunun üzerine Türkiye Selçukluları ile Eyyubiler, Harezmşahlar’a karşı
bir ittifak kurdular ve bu ittifaktan hemen sonra Türkiye Selçuklu Devleti ile Harezmşahlar arasında 1230
yılında Yassıçemen Savaş’ı vuku bulacaktır. Fakat bu savaş başlamadan önce 1230 yılının Nisan ayında
Celaleddin Mengüberti Ahlat’ı ele geçirdikten sonra Azerbaycan’a dönmüş ve burada birkaç ay kaldıktan
sonra Erzurum Meliki Cihanşah’ın durumu kendisine haber vermesi üzerine askerlerini toplayarak tekrar
Doğu Anadolu’ya doğru harekete geçmiştir. Erzurum Meliki Cihanşah ile Harput’ta bir araya gelen Celaleddin
Mengüberti buradan Sivas yönüne doğru hareket etmiş ve savaşın yapılacağı yere gelmiştir. Her iki ordu yani,
Celaleddin Harzemşah’ın ordusu ile karşı güç olan Türkiye Selçuklu ve Eyyubi ordusu Erzincan’daki Akşehir
Ovası’nda yani Yassıçemen mevkiinde karşı karşıya gelmişlerdir (Öngül, s. 157).
Sultan Alaeddin Keykubad, Eyyubi askerlerinin Melik Eşref kumandasında hareket ettikleri haberini
alınca kendisi de Kayseri’den Sivas’a doğru hareket etti. Türkiye Selçuklu ve Eyyubi askerleri Kızılırmak
kenarında Yassı Çemen mevkiinde karargâh kurdular. Türkiye Selçuklularının 20.000, Eyyubilerin ise 15.000
süvarisi vardı. Alaeddin Keykubad’ın daha önce Erzincan’a gönderdiği 12.000 kişilik seçkin süvari birliği de
zaten oradaydı (Sevim, Yücel, 1989, s. 161). İbn Bibi (İbn Bibi, s. 388) Harezm ordusunun 100.000, Ebu’lFerec (Ebu’l Ferec, 1950, s. 528) ise 40.000 kişi olduğunu söylemektedir. Her iki tarafın askerleri birbirinden
habersiz olarak Erzincan Akşehir Ovası’ndaki Yassıçemen (Yassıçimen) mevkiinde karşılaştılar. Savaş
Harezimlilerin 24 Ramazan 627 (6 Ağustos 1230) tarihinde Türkiye Selçuklu öncü kuvvetlerine saldırmasıyla
başladı. Daha asıl ordu henüz buraya ulaşmadan vuku bulan bu saldırıda Mübarizeddin Çavlı’nın kumanda
ettiği Selçuklu öncü birliği ölü ve esir vererek imha edildi (Ersan, Alican, s. 137). Alaeddin Keykubad 4000
veya 7000 asker olduğu söylenen bu seçkin süvari askerlerinin yok olmasından dolayı çok üzülmüştür. Hatta
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Sultan Alaeddin Keykubad’ın bu askerlerin savaş meydanında yok edilmesinden dolayı bir ara geri çekilmeyi,
boğaz ve derbendlerde savaşmak düşüncesine bile girdiği görülmektedir (Öngül, s. 157).
Yukarıda da ifade edildiği gibi bu iki ordu arasındaki ilk çarpışmalar Türkiye Selçuklu devletinin öncü
kuvvetleri aleyhine sonuçlanmaya başlayınca Selçuklu sultanı Alaeddin Keykubad geri çekilme planları
yapmaya başladı. Fakat daha sonra Selçuklular toparlandılar (Uyumaz, 2003, s. 60; Sevim, Merçil, 1995, s.
464). Daha sonra yapılan öncü çarpışmalar Türkiye Selçuklularının lehine gelişince iki ordu coşkulu bir
şekilde saf halinde savaşa girdiler. Her iki taraf kıyasıya mücadele ediyordu. Nihayet 28 Ramazan 627 (10
Ağustos 1230) tarihinde Harezm ordusu tarafına doğru esen şiddetli rüzgâr Harezm ordusunun sağ kanadında
bir çözülmenin başlamasına ve Celaleddin Mengüberti’nin bulunduğu tepeyi terk ederek bozguna uğramasına
sebep oldu. Sultan Alaeddin Keykubad ise başlangıçta bunun bir savaş hilesi olabileceğini düşünüyordu. Fakat
akşama doğru Harezm ordusunun perişan olduğunu ve savaş yerinde birçok askerin öldüğünü görünce buna
inanmaya başladı ve savaşın sonucunun kendi lehlerine döndüğünü anladı (Alptekin, 1989, s. 291). Üç gün
boyunca oldukça çok çetin geçen bu savaşın sonunda Türkiye Selçukluları ve Eyyubiler bu savaşı kazanarak
Celaleddin Mengüberti’yi yenmişlerdir (Aksarayî, 2000, s. 25). Bu savaş sonunda Harezm ordusuna mensup
12.000 kişi ve bir başka kayda göre ise 16.000 kişi Selçuklu ordusu hizmetine alınmıştır (Kaymaz, 2011, s.
85).
Böylece bu savaş Türkiye Selçukluları ve Eyyubilerin ortak mücadelesi ile galibiyetiyle sonuçlandı.
Akşama doğru sona eren savaşın sonunda Harezm ordusu dağılmış ve çok sayıda ölü ve yaralı vermişti. Geride
çok miktarda ganimet kalmış ve Erzurum Meliki Cihanşah esir düşerken Celaleddin Mengberti de zorluklarla
Harput’a kaçmıştı. Sultan Celaleddin Mengüberti, Moğolların peşine düştüğünü öğrenince Aras-EleşkirtMalazgirt-Hani yolunu takip ederek 1231 yılında Amid’e geldi. Fakat ondan daha hızlı hareket eden Moğol
askerleri Amid’de Celaleddin Mengüberti’ye ulaştılar ve bir gece bakını yaparak onun maiyetindeki askerleri
öldürdüler. Celaleddin Mengüberti ise son anda kurtularak Meyyafarikin’e (Silvan) gitti (Şahin, 2015, s. 164;
Hatalmış, 2020, s. 168).
Çok zor günler geçirdikten sonra Ahlat’a geçip buradan da Azerbaycan’a giden Celaleddin
Mengüberti, bir daha toparlanamayacak ve kendi adamlarının ihaneti yüzünden zor günler geçirecek ve Melik
Eşref’e sığınmak isteyecek, onun yanına giderken, Ahlat kuşatması sırasında kardeşi ölen bir Kürt aşiret reisi
tarafından 1231 yılının ağustos ayında Silvan dağlarında öldürülecek ve Eyyubi Meliki Muzeffer tarafından
Silvan’da defnedilecektir (Ersan, Alican, 2016, s. 137).
Bu savaş daha devam ederken Celaleddin Harzemşah’ın veziri Malazgirt’i kuşattıysa da alamamıştır.
Bunun üzerine Malazgirt kuşatmasını kaldırarak Celaleddin Mengüberti’nin yoluna devam ettiğini
görmekteyiz (İbn Nafiz, s. 211). Buradan da anlaşılacağı gibi Malazgirt’in Harzemşahların eline hiç geçmediği
görülmektedir.
Türkiye Selçukluları ile Harzemşahlar arasında vuku bulan Yassıçemen Savaşı’ndan sonra Melik Eşref
önce Malazgirt’e daha sonra da Ahlat’a gelmiş ve her iki beldede büyük bir sevinçle karşılanmıştır (İbn Nafiz,
s. 212). Ancak Eyyubi Melik Eşref, gerek Malazgirt’i ve gerekse Ahlat’ı naiplerine bırakarak daha çok
önemsediği güney bölgelerine gitmiştir. Bunun üzerine Sultan Alaeddin Keykubad, Celaleddin Mengüberti’ye
bağlılığını bildiren ve onun yanında yer alarak onu destekleyen Erzurum Meliki Cihanşah’ın topraklarını
tamamen almış ve bu kez Eyyubilerle arasındaki dostane ilişkiler bozulunca, Altunaba’yı, Mübarizüddin Çavlı
ve Kemaleddin Kamyar’ı bir orduyla 1232 yılında Ahlat üzerine göndermiştir. Sultan Alaeddin Keykubad’ın
gönderdiği bu ordu Ahlat’ı almıştır (İbn Bibi, 1996, s. 425). Böylece Muş bu tarihten itibaren Anadolu
Selçuklu Devleti’nin hakimiyetine girmiş oldu. Fakat Türkiye Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad’ın 1237
yılında zehirlenerek öldürülmesi üzerine Muş ve civarında Anadolu Selçuklu hakimiyeti de fazla uzun
sürmeyecektir.
SONUÇ
Moğolların Harzemşah devletini ortadan kaldırmasından sonra Celaleddin Mengüberti’nin
Azebaycan’a gelerek Meraga şehrini kendisine başkent yaparak burada bir üss kurduğunu görmekteyiz.
Anadolu’ya gelen Celaleddin Mengüberti’nin önce Ahlat’ı ve daha sonra Malazgirt’i kuşatması Anadolu
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Selçuklu sultanı Alaeddin Keykubad’ı ve Eyyubi Meliki el-Melik Eşref’i endişeye düşürerek bu iki devletin
bir araya gelmesine ve Celeleddin Mengübert’ye karşı bir ittifak kurmalarına sebep olmuştur. Aslında
Alaeddin Keykubad başlangıçta Celaleddin Harzemşah ile bir ittifak kurma arayışına girmiş fakat Celaleddin
Harzemşah’ın gelen elçilere karşı soğuk davranması ve Anadolu’da bir yayılmacı politika izlemesi, Alaeddin
Keykubad’ı Eyyubilerle diyalog kurmaya sevk etmiştir.
Alaeddin Keykubad Erzincan’ı kendi topraklarına kattıktan sonra Erzurum ve Van’a kadar olan
bölgeleri de kendi topraklarına katmak istiyordu. Erzurum Meliki Cihanşah’ın başlangıçta Eyyubilere yakınlık
göstermesi ve ardından Celaleddin Mengüberti’ye yaklaşması Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad’ı
kızdırmıştır. Bunun üzerine Alaeddin Keykubad Eyyubilerle bir diyalog içerisine girmiş ve Harzemşahlar’a
karşı onlarla anlaşarak bir ittifak kurmuştur. Daha önce Ahlat’ı ve Malazgir’i kuşatan ve Ahlat’ı kendi
hakimiyetine alan Celaleddin Mengüberti’ye karşı Türkiye Selçuklu ve Eyyubi ordusu ortak hareket etmiş ve
Ahlat’ı Celaladdin Mengüberti’nin elinden geri almışlardır. Bununla da yetinmeyen Türkiye Selçuklu
hükümdarı Alaeddin Keykubad Harzemşah Celaleddin Mengüberti ile Yassıçemen mevkiinde tekrar
karşılaştılar ve 10 Ağustos 1230 tarihinde yapılan Yassıçemen Savaşı’nda Türkiye Selçukluları başarı
göstermiş ve bu savaşı kazanmıştır. Ahlat, Malazgirt ve Muş civarını Van şehrine kadar olan bu bölgeyi kendi
hakimiyeti altına alan Alaeddin Keykubad, bu tarihten sonra artık Moğollarla komşu olmuştur. Moğolların bu
bölgeyi sürekli tehdit etmesi bölge devletlerini ve halkını tedirgin etmeye başlamıştır. Güçlü sultan Alaeddin
Keykubad’ın 1237 yılında zehirlenerek öldürülmesi bu devletin artık haşmetli ve ihtişamlı dönemi sona
ermiştir.
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ÖZ
1950’lerde Batı Avrupalı devletler arasında başlatılan iktisadi bütünleşme süreci 1990 sonrasında
Avrupa Birliği’ne dönüştü. 1950’lerden bu yana devam etmekte olan Avrupa bütünleşme sürecinde iki farklı
bütünleşme teorisi ve siyaseti rekabet halinde olmuştur.
Bu makalede, Avrupa bütünleşme sürecini derinden etkilemiş olan “federal bütünleşme” ve
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policies, which have deeply influenced the European integration process, are examined and explained.
Keywords: Integration, European Integration, Federalism, Confederalism.
JEL Code: Y800.

Kocaeli Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü, İzmit-Kocaeli, Türkiye; E-posta:
caner.sancaktar@kocaeli.edu.tr
*

97

http://www.turansam.com
*************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2021; Ay: Haziran; Cilt: 13/İLKBAHAR, Sayı: 50
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: June; Volume: 13/SPRING, Issue: 50
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

GİRİŞ
Devletler, bir takım ortak iktisadi ve siyasi faydalar elde etmek veya ortak sorunlara ortak çözümler
üretebilmek amacıyla bütünleşme sürecine katılırlar. Bütünleşme, devletler arasında iktisadi ve siyasi ulus
üstü kurumların oluşturulması ve ulusal egemenlik yetkilerin aşam aşama ulus üstü kurumlara devredilmesi
sürecidir. Böyle bir süreç 1950’lerde Batı Avrupalı devletler arasında önce iktisadi alanda başlatıldı ve
zamanla siyasal alana doğru derinleştirilerek günümüzdeki Avrupa Birliği ortaya çıktı. 1950’lerden bu yana
devam etmekte olan Avrupa bütünleşme sürecinde iki farklı bütünleşme teorisi ve siyaseti herdaim rekabet
halinde olmuştur: Federalizm ve Konfederalizm. Bu makale kapsamında, 1950’lerden buyana Avrupa
bütünleşme sürecinde yaşanılan ve söz konusu bütünleşme sürecini derinden etkileyen “federal bütünleşme”
ile “konfederal bütünleşme” teorileri ve siyasetleri arasındaki farklılıklar, anlaşmazlıklar ve rekabet incelenip
açıklanmıştır.
1. Federalist Teori ve Siyaset
Federalist teori ve siyaset ulus-devlete yönelik bir meydan okumadır (O’neil, 1996, s. 23). Bu teori ve
siyaset ulus-devletleri birbirlerine eklemleyerek, bazı yetkileri kendilerinde kalmak üzere, merkezdeki
yönetim aygıtının otoritesine bağlamayı ve bir federal birlik oluşturmayı öngörür. Federal birlik, “birden fazla
devletin yasama ve yürütme yetkilerinin çoğunu ortak bir federal iradeye kabul ettirdikleri bir federal anayasa
gereğince delege ettikleri idare şeklidir.” (Ceyhan, 1991, s. 274).
Federalist teori ve siyasete göre, ulus-devletler arasında kurulacak birliktelik ve birlikten doğan
yararlar, tek başına olduğundan daha yüksek olur. Bu nedenle ulus-devletlerin gönüllü ve aşamalı biçimde
ulusal yetkilerini ortak bir federal iradeye (federal birliğe) devir etmeleri akılcı ve faydacı bir davranış
olacaktır. Bu durum, federal tarzda bütünleşmeye ve birliğe katılan tüm ulus-devletlerin yararınadır. Çünkü
federalist teoriye göre, federal iradeye ulusal yetki devrinden doğacak olan maliyetler/kayıplar, birliğe
katılmaktan sağlanan yararlardan çok daha az olacaktır (Dedeoğlu, 1996, s. 255-256).
Federalist bütünleşmede ulus-devletlerin merkezdeki yönetim aygıtına yetki devri anayasa temellidir.
Yani bütünleşmeye dâhil olan devletler ortak bir anayasa altında birleşirler. Bu nedenle federal birlik
içerisinde ulus-devletin iç egemenliği son derece sınırlıdır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Birliğin yasama
kurulu, bütünleşen federasyon birimlerinin temsil edildiği ortak üst yapılanma şeklindedir. Yürütme gücü, üye
devletlerin demokratik katılımlarıyla oluşturulur. Birliğin yargı sistemi ise, üye devletler arasında ortaya çıkan
uyuşmazlıkları çözer, ortak ulus üstü hukuksal yapı oluşturur ve tek tek ulusal yargıların üzerindeki en üst
yargısal otoritedir.
Avrupa’da 18. yüzyıla kadar uzanan federalist düşüncelerin temelinde, Avrupalı devletler arasında
ortaya çıkan yıkıcı savaşları engelleme amacı yatar. Bir diğer hedef ise, Avrupa’da ticaretin serbestleştirilmesi
ve ortak pazarının oluşturulmasıdır (Dedeoğlu, 2003a, s. 29-35). 20. yüzyıla gelindiğinde yaşanılan iki Dünya
Savaşı bu düşüncenin gelişmesinde büyük rol oynadı. Savaşlar sonucunda Avrupa’nın büyük yıkıma uğraması
ve güç merkezinin Vaşington ile Moskova’ya kayması, Avrupa’daki federalist düşünce tarzını, Amerikan
siyasal deneyiminin Avrupa geleceğine uygulanması yönünde güdüledi. Yani Avrupa’daki federalistler, ABD
örneğine bakarak bir “Avrupa Birleşik Devletleri” fikrini desteklediler (Dedeoğlu, 2003b, s. 42-47).
Federalist yaklaşım, ulus-devlet düşüncesinin ve aşırı milliyetçiliğin Avrupa’daki anlaşmazlıkların
temel nedenini oluşturduğunu varsaydı. 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupalı liberal federalistlere göre;
Avrupa’nın SSCB’ye karşı bağımsızlığını korumak, komünizme karşı kapitalist ekonomiyi korumak,
ABD’nin kıta üzerinde hegemonya kurmasını engellemek, Avrupa kıtasında sosyal-siyasal istikrarı ve iktisadi
gelişmeyi sağlamak ve Avrupalı devletler arasında sürekli barışı gerçekleştirmek için bir “Avrupa Birleşik
Devletleri” kurmak gerekir (Dedman, 1996, s. 16-20). Böylece federalistler, Avrupalı ulus-devletler
arasındaki tarihsel-geleneksel ayrımları ortadan kaldırmayı amaçladılar: Ortak federal siyasal sistem içinde
ulus-devlet ayrımlarının yok edildiği, ama halkların kültür ve kimliklerinin korunduğu bir “Halklar Avrupası”
hedeflenmektedir (Dedeoğlu, 1996, s. 142).
Federalist teori ve siyaset, kolektif güvenlik, piyasa ekonomisi, demokratik temsil, sosyal ve siyasal
çoğulculuk konularına büyük önem vermiştir. Özellikle ekonomide ortak serbest piyasa, siyasette ise ortak
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liberal demokrasi vasıtasıyla Avrupa bağımsızlığı, refahı, barışı ve güçlenmesi sağlanacaktır. 2. Dünya
Savaşı’nda yaşanılan büyük yıkımın yaraları bu şekilde iyileştirilecek ve Avrupa yeniden şahlanacaktır.
2. Konfederalist Teori ve Siyaset
Konfederalist teori-siyaset, federal teori ve siyasete karşı bir eleştiri ve rakip olarak şekillendirildi.
“Konfederalist yaklaşımın esası, ülkelerin birbirlerinin ulusal egemenliklerine zarar vermeksizin işbirliği
yapma konusunda fikir birliği etmeleridir. Böylece amaç, hepsini içine alan bir ‘süper devlet’ yaratmak değil,
devletleri, kendi ulusal yapılarını korudukları bir konfederasyon içinde birbirlerine bağlamaktır.” (Dedeoğlu,
1996, s. 138-139). Bu yaklaşım, kurumsal organik uluslararası işbirliği modelidir. “Kurumsaldır, çünkü
kurumların değişmezliğine, kuralların sabit ve uygulamasının sürekliliğine dayanır. Organiktir, çünkü birlik
işlevlerini ve devlet işlevlerini düzenleyecek özel organlara gereksinme duyulur.” (Dedeoğlu, 1996, s. 49).
Konfederal teori ve siyasete göre bütünleşme, ulus-devletlerin iç egemenliklerini ve ulusal kimliklerini
koruyacak bir konfederasyon şeklinde gerçekleşmelidir. Bu özelliyle konfederasyon, antlaşmalar
çerçevesinde oluşmuş bir devletler çokluğu ve topluluğudur. Federasyon ise, ortak anayasa altında birleşmiş
federe birimlerden (eyalet veya cumhuriyet) oluşan tek bir devlettir. Dolayısıyla ulus-devletin yetkileri ve
egemenliği, konfederal bütünleşme modelinde federal bütünleşme modeline göre çok daha kuvvetlidir.
Bütünleşen topluluğun hukuki temeli ulus-devletlerce kabul edilen antlaşmalara (anayasaya değil) dayanır.
Bu antlaşmaların bütünleşme sürecindeki tüm ulus-devletler tarafından kabul edilmesi gerekir. Tek bir
devletin dahi “hayır” oyu kullanması kararın alınmasını engeller. Yani federalizmde karalar oyçokluğu ile
alınırken konfederal birlikte oybirliği ile alınır. Her devletin kabul ettiği antlaşma ile kurulan ortak bir organa
ulus-devletlerin bazı yetkileri devredilir. Bu organ üye ulus-devletler arasındaki ilişkilerin, işbirliğinin ve
ortaklığın düzenlenmesi ve uyumlaştırılması faaliyetlerini sürdürür. Söz konusu ortak organa yetki devri, üye
ulus-devletlerin kendi bağımsızlık ve egemenliklerini kaybetmeleri anlamına gelmez. Bağımsız egemen ulusdevletler, onaylanmış antlaşmalar ve kurallar çerçevesinde etkileşim ve işbirliği oluştururlar.
Konfederalizm, kurumsalcı düzenlemeleri içerir ve ortak kurumlar üzerinden işbirliğini geliştirir.
Böylece kurumsal işbirliği yoluyla kriz yönetimi mekanik bir nitelik kazanır, düzensizlik ve çatışma riskleri
minimum seviyeye indirilir ve konfederal birliğe katılan ulus-devletlerin davranışsal uyumu sağlanır. Bu
durum, konfederal teoriye göre siyasal, iktisadi ve sosyal düzen ve istikrarın sağlanması için bir gerekliliktir
(O’neil, 1996, s. 71).
Konfederasyonun katılımcı ulus-devletleri, hukuken ve fiilen egemen ulusal birimlerdir. Birimler arası
ilişki yönetsel düzeyde kurumsaldır, genel anlamda ise uluslararası nitelik taşır. Bu yönüyle konfederal teorisiyaset, aşamalı ve esnek siyasal bütünleşme amaçlı örgütlenme için tutarlı bir yaklaşımdır (Pinder, 1993, s.
61-67). Bu yaklaşım, süreçler yerine kurumları, işlevler yerine yapıları etkinleştirmeye yöneliktir.
Bütünleşmeye dâhil olan devletlerin ulusal çıkarları ile topluluğun ortak beklentilerini uyumlaştırmak
bütünleşmenin siyasal önceliğini oluşturur. Bu düşünceye göre topluluğun gelişimi (yani bütünleşme sürecinin
olgunlaşması) kurumsal yapılar tarafından belirlenmelidir (O’neil, 1996, s. 73).
Konfederal teori ve siyaset, devlet merkezli bütünleşme düzeyine farklı bir boyut kazandırmıştır.
İşbirliği dürtüsü ve pozitif bütünleşme prosedürü, küresel değişimin yıkıcılığını engelleyen tutarlı ulusdevletler birlikteliğini ortaya koymaktadır. Teoriye göre bütünleşeme, ortak çıkar ile işbirliğini kolaylaştırma
amaçlı uluslararası iktisadi ve siyasal koordinasyonu içerir. Temel ilke, katılımcı ulus-devletlerin çıkarlarının
korunmasıdır. Ulus-devletin varlığının olmazsa olmaz koşulları, konfederal tarzdaki bütünleşmeye ilişkin
düzenlemelerin dışında bırakılacaktır. Böylece, hem konfederal tarzda bütünleşen topluluğun bütünsel ve ulu
süstü niteliği, hem de bu bütünleşmeye dâhil olan ulus-devletlerin varlıkları ve etkinlikleri korunmuş ve
sürdürülmüş olacaktır. Ulus-devletler arasındaki ayrılık ve farklılıklar ortak sorunların çözümünü ve ortak
ihtiyaçların giderilmesini zorlaştırdığı durumlarda ise işbirliği derinleştirilebilecektir.
Kısaca bu şekilde açıklayabileceğimiz konfederal teori ve siyaset, Fransız general ve cumhurbaşkanı
Charles de Gaulle tarafından “Avrupalılar Avrupası” şeklinde savunuldu. De Gaulle ve diğer konfederalistler,
2. Dünya Savaşı sonrasında kıtayı Amerikan hegemonyasından kurtarmak ve Amerikan yanlısı bir bütünleşme
modelinin gelişmesini engellemek amacıyla konfederal tarzda bütünleşmeyi savundular. Bu kişiler, ulus99
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devletlerin egemenliklerini kaybettikleri federal tarzda bütünleşmeye karşı çıkmışlar, ulus-devletlerin
egemenliklerini koruyan ve bazı yetkileri ortak kurumlara devreden bir konfederal bütünleşme modelini
savundular (Dedeoğlu, 1996, s. 140).
Bu yaklaşım, Avrupa Topluluğu içinde 1970’li yıllarda en etkili yaklaşım oldu. Konfederal tartışmanın
ve anlayışın Avrupa bütünleşmesi sürecinde etkili olması sadece entelektüel değil ayrıca siyasal pratik
sonuçları oldu. En önemli pratik sonucu, Avrupa Topluluğu/Birliği içinde yer alan ortak kurumların/organların
etkinliklerinin zaman içerisinde artırılması oldu (Karakaş, 2002, s. 29).
SONUÇ
Federalist teori ve siyaset, bir “Avrupa Birleşik Devletleri”nin kurulmasını önerir ve amaçlar. Bu
yönüyle federalist teori-siyaset, Avrupalı ulus devletlere, ulusal egemenlik yetkilerini Avrupa Birliği’ne çok
büyük ölçüde devretmeleri yoluyla birer “Avrupalı Eyaletlere” dönüşmelerini önerir. Buna karşılık ulusal
kimliğe ve egemenliğe daha fazla önem veren konfederalist teori-siyaset, ulus-devletlerin egemenliklerini
kısmen devretmelerini ve böylece bir “Avrupa Konfederal Birliği”nin oluşturulmasını önerir.
Jean Monnet, 1963 yılında, “Avrupa Birleşik Devletleri”nden farklı bir Avrupa’nın var olamayacağını,
dolayısıyla sürecin bir gün mutlaka “Avrupa Federasyonu”na varması gerektiğini savunmuştur (Bkz. Monnet,
1963, s. 203-211). Bundan yaklaşık 30 yıl sonra aynı düşünce, Maastricht Anlaşması görüşmeleri sırasında
dile getirildi: “Federalizm ölmemiştir... Avrupa federal bir mantığa sahiptir” (O’neil, 1996, s. 30). Fakat ulusdevletin güçlü siyasal varlığı ve milliyetçi hareketlerin devamlılığı, federalist teori-siyaset tarafından tam
olarak anlaşılamadı ve açıklanamadı (Dedman, 1996, s. 26). Ayrıca Elazar’a göre bu yaklaşımın bir başka
önemli sorunu, ortak anayasaya aşırı önem vermesi ve bütünleşme konusunda anayasaya birincil misyon
yüklemesidir. Bu nedenle de ihtiyaçlara cevap verebilen etkili gerçekçi politikalar yeterince üretilememiştir
(Elazar, 1979, s. 42-44).
Maastricht Anlaşması üzerinde geçen 30 yıl süre zarfında henüz ortak bir Avrupa Anayasası
hazırlanamadı ve bir Avrupa Federasyonu oluşturulamadı. Çünkü Avrupalı devletler ve milletler, kendi ulusal
egemenlik yetkilerini ulus üstü federal birliğe devretme konusunda oldukça muhafazakâr davranmaktadırlar.
Bunun da en önemli nedeni, 19. yüzyıldan itibaren tüm Avrupalı ülkeleri derinden etkilemiş olan milliyetçilik
ideolojisi ve siyasetinin hala kıta üzerinde güçlü olmaya devam etmesidir. Bu güçlü milliyetçi ideoloji-siyaset
zayıflamadığı sürece, gerçek anlamda bir “Avrupa Federasyonu”nun oluşturulması mümkün değildir. Bunun
yerine ulus-devletleri ve ulusal kimlikleri içeren bir “Avrupa Konfederasyonu”nun geliştirilmesi, daha
gerçekçi uygulanabilir bir düşünce ve siyaset olmaya devam etmektedir.
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(13)
Doç. Dr. Mustafa Hakkı AYDOĞDU27*; Necla YILDIZOĞULLARI2
ŞANLIURFA’DAKİ ÇİÇEK SATICILARININ MEVCUT YAPISI ve SÜS BİTKİLERİ
SEKTÖRÜNE BAKIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE CURRENT STRUCTURE OF THE FLOWER SELLERS and THEIR
PERSPECTIVES ON THE ORNAMENTAL PLANTS SECTOR IN ŞANLIURFA

ÖZ
Günümüzde insanların büyük bir çoğunluğu doğal ortamdan uzakta yaşamakta olup, yeşil çevreye olan
özlemlerini süs bitkileri ile gidermeye çalışmaktadırlar. Süs bitkileri ve çiçekleri de çoğunlukla çiçekçilerden
temin etmektedirler. Bu çalışmanın amacı Şanlıurfa’daki süs bitkisi aracılarının/çiçekçilerin genel yapısını ve
süs bitkileri sektörüne olan bakışlarının belirlenmesidir. Bu amaçla 2020 yılında Şanlıurfa’daki basit tesadüfi
örnekleme yöntemiyle seçilen çiçek satıcılarıyla yüz yüze görüşmeler yoluyla anket yapılmıştır. Elde edilen
sonuçlara göre katılımcıların %90.9’u tatmin edici bir gelir elde etmek olup, %45.5’inin aylık ortalama satış
tutarları 5001 TL ve üzerindedir. Katılımcılara göre süs bitkileri ve çiçek satıcılarının en önemli sektör sorunu
%78.33 ile satıcı birliği veya kooperatifinin olmamasıdır. Örgütlü yapılar üreticiler, aracılar ve tüketiciler
açısından bir gerekliliktir. Örgütlü yapının kurulması konusunda teşvik edici yayım faaliyetlerinde
bulunulması, sektörün gelişmesine ve bireylerin refahına olumlu yönde katkı sağlayacaktır.
Bu çalışma bu konuda Şanlıurfa’da yapılan ilk çalışmadır.
Anahtar Kelimeler: Süs bitkileri, Çiçek satıcıları, Mevcut durum, Sektöre bakış, Şanlıurfa.

ABSTRACT
Today, most of the people live far from the natural environment and try to fulfill their longing for the
green environment with ornamental plants. Ornamental plants and flowers are also often purchased from
flower vendors. The aim of this study is to determine the general structure of the ornamental plant
intermediaries’/flower sellers in Şanlıurfa and their view of the ornamental plant sector. For this purpose, a
survey was conducted through face-to-face interviews with flower sellers selected by simple random sampling
method in Şanlıurfa in 2020. According to the results, 90.9% of the participants have a satisfactory income,
and the average monthly sales amount of 45.5% is 5001 TL and above. According to the participants, the most
important sector problem of ornamental plants and flower sellers is the absence of a vendor union or
cooperative with 78.33%. Organized structures are a necessity for producers, intermediaries and consumers.
Encouraging by extension activities for the establishment of an organized structure will contribute positively
to the development of the sector and the welfare of individuals.
This study is the first study on this subject in Şanlıurfa.
Keywords: Ornamental plants, Flower sellers, Current situation, Sector overview, Şanlıurfa.
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GİRİŞ
Küresel olarak yaşanan hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme doğal ortamı, çevreyi, doğal
kaynakları ve canlı yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Günümüzde insanların büyük bir çoğunluğu
doğal ortamdan uzakta yaşamakta olup, insanların doğaya ve yeşil çevreye olan özlemi her geçen gün
artmaktadır. İnsanlar bu özlemlerini giderebilmek için dış ve iç mekân süs bitkilerini, çiçekleri ve saksı
bitkilerini hediyelik veya dekor eşyası olarak kullanmaktadır. Süs bitkileri sektörü, özellikle kentleşmenin
yoğun olduğu yerlerde, bireylerin doğaya olan ihtiyaçlarını giderme ve birey psikolojisine sağladığı olumlu
katkı nedeniyle önemi giderek artan ticari bir sektör haline gelmiştir. Tarımsal ve bitkisel üretimin bir dalı
olan süs bitkileri, insanların gıda ihtiyacı yerine görsel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılayan, yatıştırıcı,
dinlendirici ve mutluluk verici sonuçları nedeniyle diğer tarım ürünlerine göre ayrıcalık göstermektedir (Onay,
2008). Süs bitkileri diğer tarımsal bitkiler gibi olmasına rağmen kullanımı ve yetiştirilmesi farklılık
göstermektedir. Süs bitkileri doğal ortam ve yeşil çevre oluşturma amacıyla dekorasyonlarda kullanılmakta
olup, genelde çiçek veya yaprakları için yetiştirilen ve bulundukları mekânın ekolojik özelliklerine göre
farklılık gösteren bitkilerdir (Ünlü, 2014). Süs bitkilerinin, saksı gibi küçük toprak alanlarında da
yetiştirilebilme imkânının olması bu bitkilerin insanın olduğu her mekânda tercih edilmesini sağlamaktadır
(Yıldızoğulları, 2020).
Nüfus artışı ve kentleşme nedeniyle, üretimin kitlesel olarak yapılıyor olmasından dolayı, hem
üreticiler ve hem de tüketiciler için doğrudan pazarlama ya da temin çoğunlukla mümkün değildir. Süs bitkisi
üreticilerinin ve tüketicilerinin her zaman doğrudan bir birlerine ulaşmaları pek olası değildir. Çünkü üretim
yapılan yer ile tüketim yapılan yer arasında mülkiyet, yer ve zaman sorunu vardır. Ortaya çıkan bu sorunları
gidermek ve üretimin yerinden son kullanıcılara ulaştırmak amacıyla dağıtım kanalları ve aracılar oluşmuştur
(Öz, 2008). Aracılar mal ya da hizmetleri üreticilerden temin ederek tüketiciler tarafından kullanılması ya da
tüketimi için hazır hale getirilmesi sürecinde yer alan işletmeler olarak bilinmektedir. Kitlesel dağıtımın
sağladığı ölçek ekonomilerinden faydalanmak maksadıyla aracı kullanmak gerekebilir. Aracılar ürünleri hedef
pazara üreticilerden daha kolay ve yaygın bir şekilde götürürler (Anonim, 2021). Dağıtım kanalları hem ülke
ekonomisi ve hem de işletme ekonomisi açısından önemli bir araçtır ve etkinliği ülkelerin gayri safi milli
hâsılalarının artmasına yol açmaktadır (Öz, 2008).
Süs bitkileri sektöründeki aracılar yaygın olarak çiçek satıcıları olarak bilinirler. Bu çalışmanın amacı
Şanlıurfa’daki süs bitkisi aracılarının/çiçekçilerin genel yapısını ve süs bitkileri sektörüne olan bakışlarının
belirlenmesidir.
MATERYAL ve YÖNTEM
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), su ve toprak kaynaklarına dayalı entegre ve çok sektörlü bir bölge
kalkınma projesi olup (Aydogdu, 2019), Şanlıurfa bu kapsamda yer alan, tarımsal üretim potansiyeli açısından
en önemli ildir (Sevinç et al., 2019; Aydogdu and Kaya, 2020). Diğer taraftan Şanlıurfa, sahip olduğu tarihi
ve turistik değerlerin yanı sıra doğal yapısıyla da tabiat turizmi açısından da önemli bir ildir (Mancı ve
Aydoğdu, 2014; 2015). Şanlıurfa, mevsimsel özellikler nedeniyle süs bitkisi yetiştiriciliği açısından yüksek
potansiyele sahiptir. Sıcak iklim koşullarına dayanaklı olan, bölgeye has çeşitler olduğu gibi Karaali
bölgesindeki jeotermal alanlarda ve seralarda üretiminin yapılması mümkündür. Hâlihazırda Karaali
bölgesinde yer alan seralarında 50 çeşit süs bitkisi üretilmekte olup, yurtiçi ve yurt dışı satışları yapılmaktadır
(Yıldızoğulları, 2020). Ayrıca, Dünya’da sadece Şanlıurfa’da yetişen endemik süs bitkileri de vardır.
Peygamber çiçeği, Mezopotamya sümbülü, Karacadağ çiğdemi, kırmızı kantaron, Halfeti’de yetişen siyah gül
ve Birecik’te yetişen baş kızan, bunlardan birkaçıdır (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, 2006).
Bu araştırmanın ana materyali Şanlıurfa’da çiçek satıcılarıyla ile 2020 yılında anketler yoluyla yüz
yüze yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilerden oluşturmaktadır. Bu amaçla basit tesadüfi örnekleme
yoluyla seçilen 22 çiçek satıcısıyla görüşmeler, gönüllü katılımcılık esasına dayalı, anket yoluyla yapılmıştır.
Ankette genel tanıtıcı demografik, sosyo-ekonomik soruların yanı sıra, süs bitkileri sektörüne bakış ve
sorunların tespiti içinde Likert ölçeği sorular kullanılmıştır. Likert ölçeğinde temel yaklaşım kişilere araştırılan
konuyla ilgili yargıların verilmesi ve bu yargılar üzerinde yoğunlaşmanın bulunması esasına dayalıdır
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(Aydogdu et al., 2015). Anketlerden elde veriler bir kot planına dayalı olarak Excel e aktarılmış olup, daha
sonra da değerlendirilmiştir.
ARAŞTIRMA BULGULARI
Ankete katılan çiçek satıcılarına ait tanımlayıcı veriler Tablo 1’de yer almaktadır. Anket katılımcıların
%95.55’i erkek, %45.50’si lise mezunu olup, %54.60’ı yapabilecekleri bir iş olduğu için çiçek satıcılığı
yapmakta, %90.9’u tatmin edici bir gelir elde etmek olup, %45.5’inin aylık ortalama satış tutarları 5001 TL
ve üzerindedir.
Tablo 1. Anket katılımcılarına ait tanımlayıcı veriler
Demografik Özellikler
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Eğitim durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Yüksekokul
Neden bu işi yapıyor?
Başka iş yok
Geliri fazla
Yapabileceğim bir iş
Aile mesleği
Diğer
Bu işten yeteri kadar kazanç elde ediyor mu?
Hayır
Evet
İdare eder
Aylık ortalama satış tutarınız ne kadar?
2000 TL ve altı
2001-3500 TL
3501-5000 TL
5001 TL ve üzeri

Sayı

Yüzde

21
1

95,55
4,55

4
3
10
5

18,20
13,65
45,50
22,75

2
1
12
6
1

9,10
4,55
54,60
27,30
4,55

2
7
13

9,10
31,81
59,09

1
8
3
10

4,55
36,40
13,65
45,50

Çiçekçilerin yaptıkları işlerle ilgili tanımlayıcı bilgiler Tablo 2’de yer almaktadır. Katılımcıların
%13.6’sı bir kursa katılmış olup, tamamı çiçekleri iş yerlerinde pazarlamakta, %95.5’i perakende ve %86.4’ı
ise peşin satış yapmaktadır. Katılımcıların %54.6’sı satacakları ürünleri Türkiye genelinden temin ederken,
%94.45’i yaptıkları işten memnundurlar.
Tablo 2. Çiçekçilerin yaptıkları işle ilgili tanımlayıcı veriler
Tanımlayıcı özellikler
Yaptığınız iş konusunda herhangi bir kursa katıldınız mı?
Evet
Hayır
Ürünlerini ne şekilde pazarlıyor?
Dükkânda – İş yerinde
Ürünlerini pazarlama şekli nasıldır?
Perakende satış
Hem toptan ve hem de perakende
Ürünlerin satış şekli nasıldır?
Peşin

104

Sayı

Yüzde

3
19

13,60
86,40

22

100

21
1

95,50
4,50

19

86,40
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Hem peşin ve hem de vadeli
En çok nerelerden satış için ürün alırsınız?
İl içi
Civar iller ve Bölge
Türkiye geneli
Diğer (Bunlardan bir kaçı-Yurt dışı-Kendileri üretmekte)
Bu işi yapıyor olmaktan memnun musunuz?
Hayır
Evet

3

13,60

3
2
12
5

13,60
9,10
54,60
22,70

1
21

4,55
95,45

Ankete katılan süs bitkisi ve çiçek satıcılarının yaşı, bu işi yapma süresi ve kendileri dışında çalıştırılan
personel sayısı incelenmiştir. Elde edilen veriler Tablo 3’de yer almaktadır.
Tablo 3. Çiçeklerin yaşı, bu işi yapma süreleri ve çalışan sayısı
Özellikler
Yaş
Bu işi yapma süresi
Çalıştırılan personel

Ortalama
39,2
14,0
2,1

Minimum
25
1
0

Maximum
58
25
4

Aracıların verilerinden, sektörün en önemli sorunları, en çok neleri sattıkları, en çok kimlere sattıkları
ve en çok hangi günlerde satış yaptıkları incelenmiştir. Bunun için her soruda ayrıca seçenekler verilmiş ve
bu seçeneklerin en önemlisine en yüksek seçenek puanı vererek derecelendirmeleri istenmiştir. Yapılan bu
derecelendirmelerin ortalamaları hesaplanmış olup, Tablo 4’de yer almaktadır.
Katılımcılara göre süs bitkileri ve çiçek satıcılarının en önemli sektör sorunu 4.7/6 ortalama ve %78.33
ile satıcı birliği veya kooperatifinin olmaması iken, en önemsiz sorun olarak da 2.7/6 ortalama ve %45 ile
satışta kalifiye eleman sorununu belirtmişlerdir. Araştırma sahasında örgütlü yapı çeşitli sebeplerden dolayı
gelişememiştir (Sevinç, 2021; Aydoğdu et al., 2021). En çok 4.8/5 ortalama ve %96 ile buket ve aranjman
çiçekler satarken, en az da 1.5/5 ortalama ve %30 ile dış mekan süs bitkileri sattıklarını belirtmişlerdir. En çok
4.6/5 ortalama ve %92 ile gençlere ve öğrencilere satış yaparlarken, en az satışlarını 1.6/5 ve %2 ile kurum ve
kuruluşlara yaptıklarını beyan etmişlerdir. En çok satışlarını ise 7/7 ortalama ve %100 ile sevgililer gününde
yaparlarken, en az satışlarını ise 1.8/7 ortalama ve %25.7 ile dini ve milli bayramlarda yaptıklarını
belirtmişlerdir. Çiçekçilerin en fazla satışını yaptıkları çeşitler ise sırasıyla gül, papatya, karanfil, kazablanka,
şebboy, orkide, kauçuk ve zambak olarak belirlenmiştir.
Tablo 4. Katılımcıların sektöre bakışları ve satışlarının değerlendirilmesi
Sektörünüzün en önemli sorunları
Kaliteli ve düzenli ürün temini
Pazar ve pazarlama sorunu
Satışta kalifiye eleman sorunu
Yeteri kadar kazanç olmaması-fiyatlar
Satıcı birliği/kooperatiflerinin olmaması
Diğer
En çok neleri satmakta
Dış mekân süs bitkisi
İç mekân süs bitkisi
Buket ve aranjman çiçekler
Araç ve mekân süsleme
Diğer
Kimlere satış yapıldığı
Gençler-Öğrenciler
Orta yaşlılar
105

Katılım
Ortalaması
3,8
3,0
2,7
3,5
4,7
3,4
1,5
3,4
4,8
3,3
2,0
4,6
4,3
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Yaşlılar
Kurum ve kuruluşlar
Diğer
Satış yapılan günler
Öğretmenler günü
Anneler günü
Babalar günü
Sevgililer günü
Dini ve milli bayramlarda
Yılbaşında
Diğer

2,4
1,6
2,1
3,9
5,2
2,2
7,0
1,8
3,6
4,2

Katılımcılara yapmış oldukları satışlar ve sektöre ait ifadeler verilmiş olup, bunlara beşli Likert
ölçeğiyle, kesinlikle katılıyorum (5), katılıyorum (4), bilmiyorum (3), katılmıyorum (2) ve kesinlikle
katılmıyorum (1) ile katılımlarını göstermeleri istenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 5’de yer almaktadır.
Tablo 5. Katılımcıların satışlara ve sektöre yönelik tutum, algı ve beklentileri
Verilen İfadeler
Süs bitkisi ve çiçek üretici fiyatları çok pahalıdır
Özel günler satışlarımızı olumlu etkilemektedir
Tüm süs bitkisi ve çiçek türlerini her zaman bulmak mümkün değildir
Kaliteli süs bitkisi ve çiçek bulmak her zaman mümkün değildir
Hastanelerde süs bitkisi ve çiçek yasağı yanlış bir uygulamadır
Perakendecilerin çiçek satın alma kanalı sadece mezat olmalıdır
Cenazelere çiçek göndermek yerine bağış yapmak yanlıştır
Seyyar satıcılar satışlarımızı olumsuz etkilemektedir
Süpermarketlerde çiçek satışı yasaklanmalıdır
Çiçekçi, çiçek yetiştirme ve bakım konusunda eğitimli olmalıdır
Şehrimizde çiçek alma alışkanlığı yoktur
Müşteri satın alacağı çiçek türüne karar vermiş olarak gelir
Müşteri satın alacağı çiçeği fiyatına göre seçmektedir
Müşteriler fiyatları genelde pahalı bulmaktadır
Çiçekçiler, oda vb., bir meslek örgütü çatısı altında bulunmalıdır
Çiçekçiler satışı artırmaya yönelik faaliyetler yürütmelidir

1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
5
0
16
14
3
3
6
2
1
2
5
8
0
3
2
0

3
0
0
0
1
1
1
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0

4
16
6
6
6
17
14
12
12
2
16
10
13
19
17
8
4

5
1
16
0
0
1
3
2
8
19
4
6
1
2
2
12
18

Ort.
3,591
4,727
2,545
2,545
3,727
3,682
3,455
4,182
4,773
4,000
3,773
3,318
4,045
3,818
4,364
4,818

Tablo 5 sonuçlarına göre, çiçekçiler satışı artırmaya yönelik faaliyetler yürütmelidir ifadesi maddesi
4.818/5 ortalama ve %96.4 ile en yüksek tercih edilen ifade olmuştur. Bunu sırasıyla, 4.773/5 ortalama ve
%95.5 ile süpermarketlerde çiçek satışı yasaklanmalıdır ve 4.727/5 ortalama ve %94.5 ile özel günler
satışlarımızı olumlu etkilemektedir ifadeleri takip etmiştir. Bunun yanında 2.545/5 ortalama ve %50.9 ile
kaliteli süs bitkisi ve çiçek bulmak her zaman mümkün değildir ve tüm süs bitkisi ve çiçek türlerini her zaman
bulmak mümkün değildir ifadeleri en az katılım ifadeler olmuştur.
SONUÇ
Günümüzde insanların büyük bir çoğunluğu doğal ortamdan uzakta yaşamakta olup, insanların doğaya
ve yeşil çevreye olan özlemi her geçen gün artmaktadır. İnsanlar bu özlemlerini giderebilmek için dış ve iç
mekân süs bitkilerini, çiçekleri ve saksı bitkilerini hediyelik veya dekor eşyası olarak kullanmaktadır. Çiçek
üretimi ile tüketim yapılan yer arasında mülkiyet, yer ve zaman uyuşmazlığı sorunu vardır. Ortaya çıkan bu
sorunları gidermek ve üretimin yerinden son kullanıcılara ulaştırmak amacıyla çiçekçiler aracı görevi
görmektedir. Elde edilen sonuçlara göre anket katılımcılarının %90.9’u tatmin edici bir gelir elde etmek olup,
%45.5’inin aylık ortalama satış tutarları 5001 TL ve üzerindedir. Katılımcılara göre süs bitkileri ve çiçek
satıcılarının en önemli sektör sorunu %78.33 ile satıcı birliği veya kooperatifinin olmaması sorunudur. Örgütlü
yapılar hem üreticiler ve hem de tüketiciler açısından bir gerekliliktir. Örgütlü yapının kurulması konusunda
teşvik edici yayım faaliyetlerinde bulunulması, sektörün gelişmesine ve bireylerin refahına olumlu yönde katkı
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sağlayacaktır. İnternet ortamında yapılan taramaya göre bu çalışma Şanlıurfa’da ilk defa yapılmaktadır. Bu
çalışma sorumlu yazar danışmanlığında, ikinci yazar tarafından tamamlanan “Süs Bitkileri Potansiyelinin
Belirlenmesi: Şanlıurfa İli Örneği” isimli yüksek lisans tez çalışmasından faydalanılarak türetilmiştir.
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(14)
Doç. Dr. Mustafa Hakkı AYDOĞDU28*; Emine TÜRKMEN KOCAMAN2
EVSEL ATIKSULARIN TARIMSAL SULAMALARDA KULLANILMASI ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON THE USE OF DOMESTIC WASTEWATER IN AGRICULTURAL
IRRIGATION

ÖZ
Küresel olarak su kaynakları üzerinde giderek artan bir baskı olup, en fazla su sektörel olarak tarımda
kullanılmaktadır. Tarımın en önemli girdilerinden biri de sudur. Tarım tüm ülkeler için gıda güvenliği
açısından stratejik bir öneme sahiptir. Birim alandan yüksek verim alınabilmesi içinde sulama ihtiyacı
artmaktadır. Bu çalışmada amaç evsel atık suların tarımda kullanılması üzerine bir değerlendirme
yapılmasıdır. Atık suların tarımda kullanılması küresel olarak da yaygınlaşmaktadır. 20 milyon hektarın
üzerinde bir alan atık sular ile sulanmakta olup, sulanan alanlarının yaklaşık %11'ini oluşturmaktadır.
Türkiye’nin atık su geri kazanım kapasitesi %1.2 olup, 2023 yılı için hedef ise bu oranın %5’e çıkarılmasıdır.
Bu hedef bile dünyanın birçok ülkesinin mevcut durumundan daha azdır. Bunun içinde atık su arıtma
tesislerinin yapımına kalkınma programlarında daha fazla yer verilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan da
arıtılmış atık suların tarım kullanılabilmesi içinde çiftçilere yönelik tarımsal yayım faaliyetlerinin yapılması
ve atık su kullanım konusunda farkındalık oluşturularak, ödeme istekliliğinin belirlenmesi gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Tarım, Sulama, Atık Suların Tarımda Kullanılması.
JEL Kodları: Q01, Q18, Q20, Q25, Q28.

ABSTRACT
Globally, there is an increasing pressure on water resources, and the most water is used in agriculture
sectorally. One of the most important inputs of agriculture is water. Agriculture has a strategic importance in
terms of food security for all countries. To obtain high efficiency from the unit area, the need for irrigation
increases. The aim of this study is to make an evaluation on the use of domestic waste water in agriculture.
The use of wastewater in agriculture is also spreading globally. An area of more than 20 million hectares is
irrigated by wastewater and constitutes approximately 11% of the irrigated areas. The waste water recycling
capacity in Turkey was 1.2%, while the target is increased to 5% for 2023.
Even this target is less than the current situation of many countries in the world. The construction of
wastewater treatment facilities should be included more in development programs. It is necessary to conduct
agricultural extension activities for farmers and to determine the willingness to pay by raising awareness on
waste water use in agriculture.
Keywords: Agriculture, Irrigation, Use of Waste Water in Agriculture.
JEL Codes: Q01, Q18, Q20, Q25, Q28.
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GİRİŞ
Susuz bir yaşam düşünülemez. Eko sistemlerin ve canlıların yaşamı suya bağlı olup, su; her açıdan
hayati ve hayatın devamını sağlayan en önemli stratejik bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır (Aydoğdu,
2020). Hızla artan dünya nüfusu, sanayileşme ve kentleşme ile beraber, doğal kaynaklar, su kaynakları, ekoloji
ve çevre üzerindeki baskıları, bozulmaları ve sorunları da arttırmıştır (Çetin, 2005; Başol vd., 2007; Aydogdu,
2016; Aydoğdu et al., 2020). Bu durum en çok kurak ve yarı kurak alanları etkilemektedir (Yacobi et al.,
2016). Hem dünya da ve hem de ülkemizde, artan nüfusa bağlı olarak gıda talebi artarken, diğer taraftan da
bu taleplerin karşılanması için üretim yapılması gereken tarım alanları ve bu alanlarda kullanılacak olan su
kaynakları azalmaktadır (Bren d’Amour et al., 2016; Sevinç et al., 2019). Özellikle kurak ve yarı kurak iklim
koşullarında tarımsal üretimin en önemli girdisi sudur. Hem küresel olarak ve hem de ülkemizde tarımsal
üretimde sulamanın yaygınlaşması, sanayileşme hareketleri ile bunlara dayalı olarak tarımsal ve endüstriyel
kalkınma hareketleri doğal su kaynakları sistemlerini nicelik ve nitelik açısından her geçen gün daha fazla
zorlamaktadır (WWAP, 2017; Aydogdu, 2019). Su; yeryüzünde sonsuz bir kaynak olmadığı gibi ikamesi de
yoktur. Yenilenebilir bir özelliği olmasına rağmen, kullanımına dayalı olarak miktarındaki oran ve kalitesi her
geçen gün azalmaktadır. Su kaynaklarının sosyo-ekonomik değerinin yanı sıra yaşamsal vazgeçilmezliği de
bilinen bir gerçektir. Bundan dolayıdır ki; özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde su kaynaklarının
korunması, geliştirilmesi ve kullanılması özel bir öneme sahiptir (Atalık, 2007; Aydoğdu vd., 2015; Yacobi
et al., 2016; WWAP, 2017; Akar, 2019).
Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü’ne (FAO) göre, 1995 yılında su kıtlığı ve su stresi yaşayan
nüfusun Dünya nüfusuna oranı sırasıyla %29 ve %12 iken, günümüzde Dünya nüfusunun %20’sini oluşturan
30 ülke ise su kıtlığı ile karşı karşıdır. 2025 yılında ise bu oranların %34 ve %15’e ulaşması beklenmekte olup,
50 ülkenin su krizi yaşayacağı tahmin edilmektedir. Yine aynı kaynaklara göre, 2050 yılında su sıkıntısı çeken
ülke sayısının 54’e ve su sıkıntısı çekerek yaşayan insanların sayısının ise 4 milyara yükseleceği
beklenmektedir (Anaç ve Çeliker, 2004, Öztürk, 2009). Dünyadaki su kaynaklarının dağılımında, nüfus ile
orantılı olmayan dengesiz bir durum vardır. FAO’nun 2016’da yayınlanan 2010 yılı verilerine göre; küresel
olarak su kaynaklarının %69’u sulama, %19’u sanayi ve %12’si ise kentsel-içme ve kullanma suyu olarak
kullanılmaktadır (FAO, 2016). Türkiye’de 2018 yılında ise su kaynaklarının %71,5’i tarımsal sulamada,
%17,8’i sanayide ve %10,7’si içme ve kullanma suyu olarak kullanılmıştır (DSİ, 2019; TÜİK, 2019). Tarımsal
faaliyetler aşırı su kullanımı, suyun verimli kullanılmaması gibi nedenlerle birçok su ekosistemi, ekonomik
ve ekolojik değerini yitirmektedir. Diğer taraftan artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması gerekmekte olup,
su kısıtları tarımsal üretimi tehdit eder boyutlara gelmeye başlamıştır. Dünyanın birçok bölgesinde su
yetmezlikleri nedeniyle tarımsal üretimde atık suların kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır (Scott et al.,
2010). Kıt miktarda bulunan tatlı suyun tarımda kullanımını azaltmak için dönüştürülmüş suların kullanılması
son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı evsel atık suların tarımsal sulamalarda kullanılması üzerine bir
değerlendirme yapılmasıdır.
TÜRKİYE’NİN SU POTANSİYELİ ve SU KULLANIM İNDEKSİ
Türkiye’nin su potansiyeli 25 havzada (Kamusal politikalarda Fırat ve Dicle tek havza olarak kabul
edilmektedir) toplanmaktadır. Türkiye’de yıllık ortalama yağış yaklaşık 643 mm olup, yılda ortalama 501
milyar m3 suya karşılık gelmektedir. Bu suyun 274 milyar m3’ü evapotranporasyon yoluyla yani toprak ve su
yüzeyleri ile bitkilerden olan buharlaşmalar nedeniyle atmosfere geri dönmekte, 69 milyar m3’lük kısmı yeraltı
suyunu beslemekte ve 158 milyar m3’lük kısmı ise akışa geçerek akarsular yoluyla denizlere ve kapalı
havzalardaki göllere boşalmaktadır. Diğer taraftan, yeraltı suyunu besleyen 69 milyar m3’lük suyun ise 28
milyar m3’lük kısmı pınarlar vasıtasıyla tekrar yerüstü sularına dönmektedir. Ayrıca komşu ülkelerden gelen
yıllık ortalama 7 milyar m3 su ile Türkiye’nin brüt yerüstü suyu potansiyeli 193 milyar m3’e ulaşmaktadır.
Yeraltı suyunu besleyen 41 milyar m3 su da hesaba katıldığında, Türkiye’nin toplam yenilenebilir su
potansiyeli brüt 234 milyar m3 olarak hesaplanmaktadır (DSİ, 2019; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2021).
Türkiye’de 2010 ile 2018 yılları arasında kullanımlarına göre su kaynaklarından çekilen su miktarı %23.08
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artarken, tarımsal sulamalarda bu artış oranı ise %15.2 olarak gerçekleşmiştir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
2021).
Su kullanım indeksi, tatlı sulardan çekilen ortalama yıllık toplam su miktarının ülke seviyesinde
ortalama toplam yıllık yenilenebilir tatlı su kaynaklarına bölünmesi ile elde edilen ve yüzdelik oran olarak
ifade edilen bir orandır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2021). Türkiye’nin su kullanım indeksi 2010 yılı için
%21,3, 2012 yılı için %23,9, 2014 yılı için %21,6, 2016 yılı için %25,8 ve 2018 yılı için ise %26,3 olarak
hesaplanmıştır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2021). Bu gösterge için %20’nin üzerinde olan bir su kullanım
indeksi değeri su kıtlığını, %40’ın üzerinde bir değer ise şiddetli kıtlığını ve su yönetiminin sürdürülebilir
olmadığını göstermektedir (EUROSTAT, 2020). Türkiye için hesaplanan bu göstergeler ülkemizin
sürdürülebilir su kaynakları yönetimi konusunda önlemler alması gerektiğini göstermektedir (Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, 2021).
ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI ve ÖNEMİ
Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen ya da
tamamen değişmiş olanlarla beraber, yağışlar yoluyla yerleşim yerlerinden akışa dönüşen sularda atık su
olarak tanımlanmaktadır (Artemis, 2021). Evsel atık sular, insanların yerleşim bölgelerinde günlük yaşamsal
faaliyetlerini gerçekleştirdiği ev, okul, hastane, otel vb. hizmet sektörlerinden kaynaklanan sular olup, gri su
ve siyah su olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Artemis, 2021). Genel olarak evsel kullanımlardaki tuvalet suları
siyah su olarak tanımlanırken, gri sular ise bu sularının dışında kalan banyo, bulaşık, çamaşır vb. atık suları
içermekte, kirlilik yönünden en düşük seviyede ve en az kirletici içeren atık su çeşidi olup, evsel atık suların
%75’ini oluşturmaktadır. Gri suda patojen bulunma olasılığı düşük olup, nütrientler açısından da fazlaca
zengin değildir. Bundan dolayı gri su, siyah sudan daha kolay ayrışmakta ve daha kısa sürede
temizlenmektedir (Artemis, 2021).
Küresel olarak artan nüfusa bağlı olarak üretilen atık suların miktarları da artmaktadır. Atık suların,
sulamadan dönen suların ve drenaj sularının tarımsal faaliyetlerde kullanılma oranı gelişmekte olan ülkelerde
giderek artmaktadır (Scot et al., 2010). Doğal su kaynaklarının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi
açısından atık suların geri kazanılarak tekrar kullanılması Türkiye’de ve diğer ülkelerde giderek
yaygınlaşmaktadır. Su kaynakları üzerinde artan baskıya dayalı su talebi, yükselen tabii su kaynakları fiyatları
ve gelişen geri kazanma teknolojileri atık suların tekrar kullanılmasını hem çevre ve hem de kaynakların
ekonomik kullanımı yönünden cazip hale getirmektedir. Kullanılabilir doğal su kaynakları ile su ihtiyacı
arasında giderek büyüyen açık diğer bazı tedbirler arasında atık suların da arıtılarak tekrar kullanılması
konusunu gündeme getirmiş ve bu konudaki çalışmalar ve uygulamalar bilhassa son yirmi yıl içerisinde
önemli boyutlara ulaşmıştır (TSKB, 2019).
DÜNYADA ATIK SULARIN TARIMDA KULLANILMASI
Arıtılmış atık suların tarımsal sulama, sanayi, akifer besleme, evlerde tuvalet sifon suyu ve yeşil alan
sulaması vb. amaçlı yeniden kullanımı dünya genelinde giderek yaygınlaşmaktadır. Bazı ülkelerde arıtılmış
atık suların yeniden kullanım oranı %80’lere ulaşmış bulunmaktadır (Katip, 2018). Dünya çapında kurak ve
yarı kurak iklim kuşağında yer alan ülkelerde su kaynaklarının temini, tarımda güvenilir verim açısından
önemli bir sorundur. Dünyada tarımsal ürünlerin yaklaşık %40'ını üreten ekili alanların %24'ünde sulama
yapılmaktadır (Siebert and Doll, 2010). 2025 yılına kadar dünya nüfusunun %60'ının su kıtlığından
etkilenebileceği tahmin edilmektedir (Rijsberman, 2006). Küresel olarak yaklaşık 20 milyon hektar ekilebilir
tarım arazisi arıtılmamış veya kısmen arıtılmış belediye ve endüstriyel atık sular ile sulanmaktadır (WHO,
2006; Hamilton et al., 2007; Zhang and Shen, 2017). Bu arıtılmamış atık sular, küresel olarak tüm sulanan
tarım alanlarının yaklaşık %11'ini oluşturan kentsel veya kent çevresi yakınında yer alan tarım alanlarında
sıklıkla kullanılmaktadır (Thebo et al., 2014). Çin, Hindistan, Fas, Tunus, Mısır, Namibya ve Sudan gibi nüfus
yoğunluğu fazla ve su kısıtı yaşayan gelişmekte olan ülkelerde, evsel atık sular kısa yetişme dönemlerine sahip
tarım ürünleri ile sebzelerin sulanmasında kullanılmaktadır. Diğer taraftan arıtılmış atık suların yeniden
kullanımı yukarıda verilen ülkelere göre daha gelişmiş olan ABD, Batı Avrupa, Japonya, Avustralya, İsrail ve
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Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde de yaygındır (Yurtseven vd. 2010). Son dönemlerde, arıtılmış atık
suların yeniden kullanım oranları, Avrupa, ABD ve Çin'de yılda %10 ile %29 ve Avustralya'da ise %41
civarındadır. Çin, Meksika ve ABD’nin Kaliforniya ve Florida eyaletlerinde günlük kullanılan atık su
miktarları 1.5 ile 1.7 milyon m3/gün gibi hacimlere ulaşmıştır. Dünyada en fazla atık suyun tarımsal üretimde
kullanıldığı ülke Çin olup, yaklaşık 200 bin hektarlık bir alanda kullanılmaktadır. Tarımsal üretimde kullanılan
atık suların ABD’de 20 bin hektar, Almanya ve Fransa’da ise 5 bin ile 10 bin hektar arasında olduğu tahmin
edilmektedir. İtalya’da ise atık suların tarımsal üretimde kullanım alanı 20 bin hektar civarında olup, diğer
Avrupa ülkelerine göre daha yüksektir. İsrail ve Güney Amerika Ülkelerinde ise atık sular ile yapılan tarımsal
sulama alanlarının 50 bin ile 150 bin hektar arasında olduğu tahmin edilmektedir (Katip, 2018). Arap
ülkelerinde arıtılmış atık suların tarımsal sulamalarda yeniden kullanım miktarı 1.2 milyar m3/yıl olarak
tahmin edilmektedir. Diğer taraftan atık suların çoğunlukla her hangi bir arıtmaya tabi tutulmadan kullanıldığı
Suriye, Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkelerde sağlık sorunları da görülmeye başlanmıştır (Katip, 2018).
İyileştirilmiş atık suların tarımsal üretimde sulama amaçlı olarak kullanımı Akdeniz ülkelerinde
yaygınlaşmaya başlamıştır. Akdeniz havzasında yer alan ülkelerin çoğu, Kıbrıs, Ürdün, İsrail, İtalya, İspanya,
Fransa, Mısır, Tunus, Fas ve Yunanistan gibi ülkelerde arıtılmış atık sular tarımda kullanılmaktadır
(Kalavrouziotis et al., 2008). Su yetmezliği olan durumlarda arıtılmış atık sular için çiftçiler ödeme yapmaya
bile razı olmaktadırlar. Güney İspanya’da Granada kıyılarında yer alan tropikal meyve yetiştiricileri yaz
aylarında turizm sezonu nedeniyle su kısıtları yaşamakta olup, üreticiler yaz aylarında alternatif arıtılmış su
kaynaklarını kullanma konusunda ödeme istekliliği göstermiş ve normal ücretin üstünde bir su ücreti ödemeyi
kabul etmişlerdir (Leyva and Sayadi, 2005). Yunanistan’ın orta doğu bölgesinde yer alan Thessaly bölgesinde
ağırlıklı olarak pamuk tarımı yapılmakta olup, atık suların çiftçiler tarafından yeniden değerlendirilmesi
konusunda ödeme istekliliğini koşullu değerlendirme yöntemi ile belirlemeye çalışılmıştır. Buna göre
çiftçilerin %66.4’ü bu suya para ödemeye razı olmuşlardır (Bakopoulou et al., 2010). Diğer taraftan arıtılmış
atık sular farklı amaçlar içinde kullanımı Avrupa ülkelerinde oldukça yaygındır. Lüksemburg, Danimarka ve
İsveç %80’in üzerinde endüstriyel atık sularını yeniden kullanırken, Belçika ve Hollanda endüstriyel atık
sularını %20’nin altında yeniden kullanmaktadırlar (Katip, 2018).
TÜRKİYE’DE EVSEL ATIK SULARIN DURUMU ve KULLANIM MEVZUATI
Belediye sınırları içerisinde oluşan kentsel atık suların toplanması ve bunları uygun bertaraf yöntemleri
ile arıtılarak deşarj edilmesi belediye sorumluluğundadır. Türkiye’nin kentsel atık su altyapısı son yıllarda
hızlı bir yenilenme dönemine girmiştir. TÜİK verilerine göre kanalizasyon şebekesiyle hizmet verilen
belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı 2016 yılında %89.7 olup, atık su arıtma tesisiyle hizmet
edilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı ise %74.8 olarak belirtilmiştir. Onuncu Beş Yıllık
Kalkınma Planı’nda 2018 yılı hedefleri olarak, kanalizasyon şebekesiyle hizmet verilen belediye nüfusunun
toplam belediye nüfusuna oranı için %95 ve atık su arıtma tesisiyle hizmet edilen belediye nüfusunun toplam
belediye nüfusuna oranı için ise %80 olarak belirlenmiştir. 2017-2023 yılları arasında toplam 1422 adet Atık
su arıtma tesisi öngörülmektedir. TÜRAAT Projesi verilerine göre ülke genelinde 2015 yılında 10.45 milyon
m3/gün atık su arıtılmıştır. Mevcut evsel/kentsel arıtma tesislerindeki atık su geri kazanım tesislerinin
kapasitesi ise 126 400 m3/gün’dür. Bu durumda 2015 yılı için ülkemizdeki atık su geri kazanım kapasitesi
%1.2 olup, 2023 yılı için stratejik hedef ise bu oranın %5’e çıkarılmasıdır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
2017). Atık suların geri kazanımına dair ulusal düzeydeki yasal düzenlemeler uzun zamandan beri var
olmasına karşın, ülkemizdeki araştırmalar ve uygulama örnekleri çok uzun bir geçmişe sahip değildir.
Ülkemizde genellikle dolaylı kullanım, arıtılmış atık suyun sulama suyu kaynağı olarak kullanılan bir yüzey
suyuna deşarj edilmesi, yaygın olup, arıtılmış kentsel atık suların yeniden kullanılması daha çok 2000’li
yılların başlarında Türkiye gündeminde yer almaya başlamıştır. Günümüzde arıtılmış atık suların tarımda
kullanımına ilişkin uygulamalar kısıtlı sayıdadır, ancak bu konuda büyük bir potansiyelin varlığından söz
edilebilir (Yurtseven vd., 2010). Türkiye’de arıtılmış atık suların yeniden kullanımına ilişkin uygulamalar
11.08.1998 tarihli 18132 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na
dayanılarak, 31.12.2004 tarihli ve 25687 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği
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Kontrolü Yönetmeliği ve 20.03.2010 tarihli ve 27527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliğidir. Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliğine göre
arıtılmış atık suların sulama suyunda kullanılabilmesi için bazı parametrelerin belirlenen değer aralığında
olması gerekmektedir. Tebliğe göre arıtılmış atık sular ile sulanabilecek bitkilere ait örnekler Tablo 1’de yer
almaktadır.
Tablo 1. Arıtılmış atık sular ile sulanabilecek bitkilere ait örnekler
Tip
Tarla bitkileri
Lifli ve çekirdekli bitkiler
Ham olarak tüketilen sebzeler

Örnek
Arpa, mısır, yulaf
Pamuk
Avokado, lahana, salatalık, çilek

Arıtma ihtiyacı
İkinci kademe + dezenfeksiyon
İkinci kademe + dezenfeksiyon
İkinci kademe + filtrasyon + dezenfeksiyon

Belli bir işlemden sonra
tüketilen sebzeler
Meyve bahçesi ve üzüm
bağları
Fidanlık
Ormanlık alanlar

Enginar, şeker pancarı, şeker kamışı

İkinci kademe + dezenfeksiyon

Kayısı, portakal, şeftali

İkinci kademe + dezenfeksiyon

Çiçek
Kavak vb.

İkinci kademe + dezenfeksiyon
İkinci kademe + dezenfeksiyon

Kaynak: Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
SONUÇ ve ÖNERİLER
Su kaynakları üzerindeki baskı, miktar ve kaliteli açısından, her geçen gün artmaktadır. Dünyada ve
ülkemizde en fazla sektörel su kullanımı tarımda meydana gelmektedir. Tarımın en önemli girdilerinden biri
de sudur. Tarım tüm ülkeler için ulusun gıda güvenliği açısından stratejik bir öneme sahiptir. Kentleşme ve
sanayileşmeyle beraber tarım alanları azalmakta, diğer taraftan nüfus artışlarına bağlı olarak da gıda ihtiyacı
artmakta ve çeşitlenmektedir. Birim alandan yüksek verim alınabilmesi içinde sulama ihtiyacı artmaktadır.
Özellikle kurak ve yarı kurak alanlarda mevcut su kaynakları artan talebi karşılamakta yetersiz kalmaktadır.
Bundan dolayı atık suların tarımda kullanılması bir zorunluluk olmaya başlamış, küresel olarak da
yaygınlaşmakta olup, 20 milyon hektarın üzerinde bir alan atık sular ile sulanmaktadır. Türkiye’de atık su geri
kazanım kapasitesi %1.2 olup, 2023 yılı için stratejik hedef ise bu oranın %5’e çıkarılmasıdır. Bu hedef bile
dünyanın birçok ülkesinin mevcut durumundan daha azdır. Bunun içinde atık su arıtma tesislerinin yapımına
kalkınma programlarında daha fazla yer verilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan da arıtılmış atık suların tarım
kullanılabilmesi içinde çiftçilere yönelik tarımsal yayım faaliyetlerinin yapılması ve atık su kullanım
konusunda farkındalık oluşturularak, ödeme istekliliğinin belirlenmesi gereklidir. Bu çalışma sorumlu yazar
danışmanlığında, ikinci yazar tarafından hazırlanan Evsel Atık Suların Tarımsal Sulamada Kullanılması isimli
yüksek lisans seminerinden üretilmiştir.
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(15)
Doç. Dr. Muzaffer ERTÜRK29
PANDEMİ SÜRECİNDE ENERJİ TÜKETİMİ
ENERGY CONSUMPTION IN THE PANDEMIC PROCESS

ÖZ
Aralık 2019 tarihinde Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan pandemi, hastalarda belirli bir neden
olmaksızın gelişen ve tedavi süreçlerine cevap vermeyen bir zatürre görülmesi üzerine yeni bir koronavirüs
teşhis edildi. Kişiden kişiye bulaşabilen virüsün yayılma oranı
2020 Ocak ortasında büyüme
gösterdi. İlerleyen süreçlerde Avrupa ve Asya-Pasifik'te yer alan çeşitli ülkelerde yaşanan virüs vakaları rapor
edilmeye başlandı. Mart 2020'de Dünya Sağlık Organizasyonu (WHO) tarafından dünya salgını ilan
edildi. Mart 2020'de Avrupa'nın artık Covid-19 pandemisinin merkez üssü hâline geldiği bildirildi. Nisan
2021 tarihi itibarıyla dünyada yaklaşık yüz otuz iki milyon onaylanmış vaka, yüz yedi milyon iyileşen vaka
varken virüs nedeniyle iki milyon dokuz yüz bin hasta ölmüştür, bu veriler tüm dünyayı sarsmıştır. Yapılan
çalışmalarda, virüsün hızla yayılması ve can kayıplarının artmasının önüne hızlı bir şekilde geçilmesinde
dört kritik konunun öne çıkmıştır.
Bu çalışmanın amacı; güncel veriler ve literatür ışığında, Covid-19 pandemisini genel olarak
değerlendirmek ve pandemi sürecinin, özellikle doğalgaz ve petrol piyasasındaki enerji tüketimi ve enerji
verimliği üzerine dünyadaki diğer ülkelerle birlikte Türkiye’deki etkisini de dikkate alarak, salgına ve
pandemi yönetimine karşı farklı bakış açısıyla, çıkarımlarda ve önerilerde bulunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Covid-19, Pandemi, Türkiye, Doğal Gaz, Petrol, WHO.

ABSTRACT
The pandemic, which emerged in Wuhan, China in December 2019, was diagnosed with a new
coronavirus after the patients developed pneumonia without a specific reason and did not respond to treatment
processes. The rate of spread of the virus, which can be transmitted from person to person, grew in midJanuary 2020. In the following processes, virus cases in various countries in Europe and Asia-Pacific started
to be reported. It was declared a world epidemic by the World Health Organization (WHO) in March 2020.
In March 2020, it was reported that Europe has now become the epicenter of the Covid-19 pandemic. As of
April 2021, while there were approximately one hundred thirty-two million confirmed cases and one hundred
seven million recovered cases in the world, two million nine hundred thousand patients died due to the virus,
and these data shook the whole world. In the studies carried out, four critical issues have come to the fore in
preventing the rapid spread of the virus and the increase in casualties: Taking action with early and effective
methods for each country to control its borders and track foreign entries into their countries, and those who
are quarantined to control the Covid-19 virus.
The aim of this study; In the light of current data and literature, to evaluate the Covid-19 pandemic in
general and to make inferences against the epidemic and pandemic management with a different perspective,
taking into account the impact of the pandemic process on energy consumption and energy efficiency,
especially in the natural gas and oil market, in Turkey, along with other countries in the world. and making
recommendations.
Keywords: Coronavirus, Covid-19, Pandemic, Turkey, Natural Gas, Petroleum, WHO.
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GİRİŞ
2002 yılında Çin’in Guangdong eyaletinden Asya ülkelerine şiddetli akut solunum yolu sendromu
(SARS) patlak vermiştir. 8.000’den fazla insan enfekte olmuş ve 900’den fazla insan hayatını kaybetmiştir
(WHO, 2003). Dünya Bankası verilerine göre, SARS Çin’in 2003 yılı büyümesinde %0,5 ile %1’lik bir düşüşe
yol açmıştır. Genel olarak SARS’ın küresel ekonomiye maliyetinin ise 54 milyar dolar olduğu tahmin
edilmektedir. 1 Hem Coronanın hemde SARS’ın her ikisinin de korona virüs enfeksiyonları olmaları yönüyle
tıbbi açıdan benzerlikler söz konusu olmasına rağmen, iki salgının ekonomik etkileri oldukça farklıdır.
Dolayısıyla, SARS ile karşılaştırmalar düzgün ve dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Birincisi, Çin 2003 yılında
dünya ekonomisinin % 3'ünü temsil etmekte olup günümüzde bu oran %16’nın üzerine çıkmış bulunmaktadır.
Dolayısıyla, Çin'deki faaliyetlere yönelik herhangi bir şok, tüm dünyadaki pazarlarda, tüm farklı sektörlerde
güçlü bir şekilde hissedilecektir. Diğer taraftan, Çin şu anda dünyanın en büyük ithalatçısı ve ihracatçısı
konumundadır. Birçok farklı bireysel endüstride, Çin parçaların ana tedarikçisidir. Dolayısıyla, ara girdiler
için Çin'e güvenen ülkeler (Apple, Nike vb) bu durumdan ciddi bir şekilde etkilenmektedir. 2
İlk olarak 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve Covid-19 olarak bilinen
Koronavirüsün sebep olduğu salgın hastalık, kısa sürede bütün dünyayı sağlık ve ekonomik anlamda
etkilemiştir. Mayıs 2020 itibariyle, yeni Koronavirüs toplam 3.917.366 onaylanmış vaka ve 274.361 ölüme
neden olmuştur (WHO, 2020). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Şubat 2020’ de Covid-19’u salgın olarak ilan
etmiştir (WHO, 2020). Koronavirüs nedeniyle kısa vadede tüm sektörler olumsuz etkilenmiştir. Bundan
sonrası için salgının nasıl bir etki yaratacağını zaman gösterecek, virüsün seyri insanların yaşam şeklini önemli
ölçüde etkileyecektir.3 Bu süreçte en çok etkilenecek sektörlerin başında enerji sektörü gelmesi
öngörülmüştür. Koronavirüs (Covid-19), tüm sektörleri olumsuz etkilerken, enerji dünyasında ise inişli çıkışlı
bir grafik olduğu görülmüştür. İnsanların fiziki temastan kaçınması, sokağa çıkma yasakları gibi nedenlerle
enerji sektörü içerisinde elektrik enerjisi beklenen tüketim verilerinin üzerine çıkmıştır. Covid-19 süreci,
küresel sağlık problemi olmasının yanında dünyada, sosyolojik, ekonomik, ekolojik açıdan çok çeşitli
dönüşümleri beraberinde getireceği düşünülen bir olgu olmuştur. “Sosyal mesafe, kendi kendine tecrit ve
seyahat kısıtlamaları, tüm ekonomik sektörlerde ve özellikle enerji sektöründe iş gücünün azalmasına ve
birçok iş kolunda kayıplar yaşanmasına neden olmuştur”. 4 Covid-19 Sürecinde özellikle evde çalışabilen
(süreci evinde geçirebilecek ekonomik güce sahip olan) ve sahada çalışmak zorunda kalan dünya çapında iki
farklı toplumsal sınıf oluşturmuştur. Covid-19'un potansiyel olarak yıkıcı etkilerini azaltmak için acil eyleme
ihtiyaç duyulduğunu belirtilmiştir.5 Salgın döneminde yaşanan elektrik tüketim profilleri birçok ülkede
araştırma konusu olmuştur. Örneğin Kanada’nın elektrik enerjisindeki değişimi gözlemlemek için Leach ve
ark. tarafından 2016’dan 2020 yılına kadar olan veriler üzerinden bazı şehirler için analizler yapılmıştır. Ay,
hafta ve gün bazında bu dört yılın aynı dönemleri, hava durumu da göz önüne alınarak karşılaştırılmıştır.
Özellikle Ontario ve Alberta şehirlerine yoğunlaşılmış ve üretim tiplerinin yüzdesel değişimleri
değerlendirilmiştir. Alberta’da enerji arzında kömürden doğalgaza doğru bir kaynak değişimi gözlenmiştir.
Genel olarak enerji talebinde ise %20 civarlarında bir düşüş tespit edilmiştir. 6
Edmarh ve ark., Lagos-Nigeria’da elektrik tüketiminin sokağa çıkma yasağına bağlı değişimini
gözlemlemiş ve üç farklı senaryo için 259 denek üzerinde çalışma yapmıştır. İlk senaryo sokağa çıkma
yasağının olmadığı bir iş gününde, ikinci senaryo kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu günler için ve son
senaryo ise tamamen sokağa çıkma yasağı olan günler için oluşturulmuştur. Mesken tipi tüketim miktarı ilk
iki senaryoda birbirine yakın olup %43 civarında ve son senaryoda ise %49 artmıştır. Sanayi tipi tüketim ise
yine ilk iki senaryoda %24 civarında ve son senaryoda %18 azalmıştır. 7 Ghiani ve ark. tarafından İtalya’da
salgından dolayı yük profili, elektrik enerji tüketimi ve fiyatlardaki değişimler değerlendirilmiş ve son üç yılda
8 haftalık süreçteki değer profilindeki değişimler karşılaştırılmıştır. Aynı dönemin geçen yıllarına göre
tüketim miktarı %37 civarında azalma göstermiştir. Enerji sektöründe ortalama %30 civarında fiyat düşüşü
olmuştur. Enerji tüketim miktarının azalmasına bağlı olarak yenilenebilir üretim kaynağından elde edilen
üretim payı %23’ten %40’a ulaşmış ve çevreye zararlı üretim kaynakları azaldığı için CO2 emisyon
seviyesinde de düşüş yaşanmıştır. 8 Dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’ de de ağırlıklı olarak enerji
ihtiyacını fosil kaynaklardan karşılamaktadır. Komşularının aksine, Türkiye fosil kaynaklar konusunda enerji
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fakiri bir ülke olarak net ithalatçı durumundadır. Petrolün %93’ünü, doğal gazın %98’ini ithalat yoluyla temin
eden Türkiye enerji talebini genel itibariyle kömür ve petrolden karşılamaktadır. 1986 yılında Ankara ve
Moskova arasında 25 yıllığına yapılan doğal gaz alım anlaşması akabinde kömür ve petrolden sonra doğal gaz
da enerji kaynakları arasındaki yerini almıştır. Soğuk Savaş sonrası “Demir Perde”nin ortadan kalkmasıyla
Hazar bölgesinde bulunan zengin hidrokarbon yakıtlarının dünya piyasalarına ulaştırılması gündeme gelirken
Rusya’nın da bölge üzerindeki nüfuzunun kırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda kaynak ülke olarak
Azerbaycan ön plana çıkarken Türkiye de jeopolitik konumunu kullanarak bu kaynakların dünya piyasalarına
ulaştırılmasında etkin rol oynamak istemiştir.9
Pandemi döneminde toplumun gelişimi kesinlikle enerji yönünden
sürdürülebilirliğin
iyileştirilmesiyle artacaktır. Gerekli görülen bu süreç, enerji tüketiminden ve daha genel olarak kaynaklardan
sorumlu tüm alanları kapsamaktadır. 10 Ülkemizin enerjide dışa bağımlılık sorunu ele alındığında; enerjinin
arzı, enerjinin çeşitlendirilmesi ve dışa bağımlılığın mümkün olduğunca azaltılması, Türkiye’nin enerji
planlamasında stratejik konular olarak öne çıkmaktadır. 11 Pandemi dönemlerinde, enerjide ülkelerin dışa
bağımlılığın azaltılmasında, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yanında, enerji yönetimi ve enerji
verimliliği çalışmaları da büyük önem arz etmektedir. İşletmelerin enerji verimliliğini artırmaya yönelik
yaptıkları yatırımlar, karşılaşacakları daha düşük enerji faturalarından dolayı olumlu anlamda nakit akışı
sağlayacaktı.r12
Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) pandemisi, küresel ekonomik
aktiviteyi ciddi bir duraksama dönemine iterken petrol talebini de doğrudan etkilemiştir. Çok sayıda ülkede
alınan karantina önlemleri başta turizm olmak üzere pek çok sektörü olumsuz etkileyerek petrol talebinde
azalmaya neden olurken yurt içi ve yurt dışı seyahat kısıtlamaları ise talebi daha derinden sarsmıştır. Ortaya
çıkan bu durum halihazırda arz fazlası nedeniyle fiyatların gerileme trendinde olduğu petrol piyasalarında
daha önce görülmemiş gelişmelere yol açmıştır. Koronavirüs etkisiyle ortaya çıkan “gelmiş geçmiş en büyük
petrol tsunamisi” OPEC üyelerine daha da fazla önem atfedilmesine neden olmuştur.13
Salgının Etkileri itibarıyla 1929-1930 Dünya Ekonomik Buhranı ile karşılaştırılan ve hatta bazı
kesimlerce ondan daha derin bir kriz olarak nitelendirilen koronavirüs krizinin 2020’de dünya ekonomisini
büyük bir resesyona sürüklediği kesin olarak görülmüştür. Daha yılın ilk çeyreğinde üretimde yaşanan
düşüşler ve buna bağlı olarak hızla artan işsizlik oranları yılın geri kalanının zor geçeceğine dair işaretler
vemiştir. İkinci çeyreğin ekonomik göstergeler açısından yılın en kötü dönemi olacağı ardından üçüncü
çeyrekle birlikte toparlanmanın başlayacağına dair beklentiler olsa da bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini
salgının bundan sonraki seyri belirlemiştir. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tahminlerine göre 2021’de de
dünyanın gelişmiş ekonomilerinin yüzde 6,1 küçülmesi beklenirken bu küçülmenin Avro Bölgesi’nde yüzde
7,5’e ulaşması öngörülmüştür. Küresel ölçekte beklenen genel küçülmenin yüzde 3 olarak öngörülmesi ise
dünyanın geri kalan ülkelerinin krizden etkilenme düzeylerinin Avrupa ve ABD’den daha az olacağı
beklentisine dayanmıştır.14
Nisan’da OPEC ve OPEC dışı petrol üreticileri o zamana dek yapılmış en geniş katılımlı toplantıyı
gerçekleştirmiştir. OPEC+ üyelerinin yanı sıra Norveç, Mısır, Arjantin, Kolombiya, Trinidad Tobago ve
Meksika toplantıda küresel petrol piyasalarındaki durgunluğu aşmak adına yeni bir arz kesintisini tartışmıştır.
Kaya gazı petrolü üreticilerini korumak kaygısıyla hareket eden Amerikan Başkanı Donald Trump tarafından
da teşvik edilerek bir araya gelen taraflar Mayıs ve Haziran aylarında 9,7 milyon varil/gün, Temmuz-Aralık
döneminde 7,7 milyon varil/gün, Ocak-Nisan 2021 döneminde ise 5,8 milyon varil/gün arz kısıntısı üzerinde
anlaşmıştır.15 “ABD yaptırımlarına maruz kalan İran ve Venezuela ile Libya’nın kısıntıdan muaf tutulmasına
karar verilmiştir. Toplantıda hazır bulunan Meksika ise kendisinden beklenen miktara karşı çıkmış ve ancak
100 bin varil/gün kısıntı yapabileceğini açıklamıştır.16
Pandemi sürecinde karbon gibi kirletici bir etkenin belirli bir konsantrasyonda insan sağlığı üzerindeki
etkisinin büyüklüğü ve çeşitli kirletici etkenlerin birbirleri ile etkileşimi disiplinler arası kritik bir araştırma
konusudur. Mevcut araştırmaların çoğu gelişmiş ülkelerde yapılmış olduğundan aslında bu doz-yanıt
ilişkilerinin farklı kirlilik karışımlarına ve farklı demografik ve sağlık özelliklerine sahip popülasyonlara farklı
yansımaları olacağı düşünülmektedir. 17
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Pandemiden dolayı dünya ekonomisinde yaşanan durgunluğun en fazla etkilediği ve etkilemeye devam
edeceği alanların başında global enerji sektörü geliyor. 2021’in enerji ihracatçıları ve ithalatçıları için oldukça
zor bir yıl olacağı, rezervleri uygun seviyede olan ülkelerin krizin etkilerini daha az hissedeceği fakat
rezervleri uygun seviyede olmayan ülkeleri ciddi istikrarsızlıkların beklediğini ifade etmek gerekir. Krizden
şimdiye kadar en fazla etkilenen enerji sektörünün ise petrol sektörü olduğu görülüştür. Petrol ihraç eden
ülkelerin üretim kotaları konusunda anlaşmakta geç kalmaları 2021 yılı içerisinde de petrol fiyatlarında
düşüşlerin yaşanması öngörülmektedir.18

118

http://www.turansam.com
*************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2021; Ay: Haziran; Cilt: 13/İLKBAHAR, Sayı: 50
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: June; Volume: 13/SPRING, Issue: 50
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

Avrupa ülkeleri dünyada en fazla enerji tüketen ülkeler arasında en üst sıralarda yer aldıkları için
koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşanan krizin Avrupa ekonomilerinde yol açtığı tahribat dünya
enerji piyasasını, dünya enerji fiyatlarında yaşanan gelişmeler de Avrupa ekonomilerini yakından etkilemiştir.
Aynı şekilde her ne kadar Avrupa ülkeleri küresel petrol ve doğal gaz rezervleri açısından üst sıralarda yer
almasalar ve Avrupa genel olarak bu enerji kaynakları açısından büyük ölçüde dışa bağımlı olsa da 2018
itibarıyla dünyada en fazla gelir elde eden petrol ve doğal gaz şirketleri sıralamasında ilk altıya Avrupa’dan
üç şirketin (Shell, BP ve Total) girmiş olması koronavirüs krizi sırasında petrol fiyatlarında yaşanan aşırı
düşüşün bu yönüyle de Avrupa ülkelerini yakından ilgilendirdiğini göstermiştir. 19
Avrupa koronavirüs salgını nedeniyle dünyada en fazla ölümün yaşandığı kıta olarak karşımıza
çıkmaktadır. 8 Haziran itibarıyla Avrupa’da salgın yüzünden en fazla ölümün yaşandığı dört ülkede (Birleşik
Krallık, İtalya, İspanya ve Fransa) hayatını kaybedenlerin sayısı yüzbinleri aşmıştır. Salgını önleme
konusunda oldukça kötü bir yönetim sergileyen ABD’deki can kaybından bile çok daha yüksek bir ölüm
oranına işaret eden bu rakam dünyadaki toplam ölümlerin yaklaşık üçte birinin bu dört Avrupa ülkesinde
gerçekleştiğini göstermektedir. Diğer Avrupa ülkelerindeki ölümler de eklendiğinde bu oran yüzde 40’ı
bulmaktadır. 20
Pandeminin Avrupa ülkelerinde bu kadar şiddetli şekilde görülmesi covid-19 nedeniyle ekonomilerde
beliren zararların da en fazla buralarda olması sonucunu doğurmuştur. Pandeminin genişlemesinin
engellenmesi çerçevesinde ülkelerin yöneticilerinin aldığı kısıtlayıcı önlemler birçok sektörde çalışma
hayatının tamamen durmasına yol açarken insanların dinamizminin kısıtlanması ulaşım sektörüyle birlikte
enerji tüketimini de derinden etkilemiştir.21
Avrupa Birliği Yetkilileri tarafından yapılan bildirilere göre Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin
2020’de yüzde 7,5 civarında küçüleceği, Avro Bölgesi’nde ise söz konusu daralmanın yüzde 7,7’yi bulacağı
öngörülmüştür. Bu küçülmenin İspanya ve İtalya gibi krizden en fazla etkilenen ülkelerde yüzde 9’u aşacağı,
Fransa’da yüzde 8,2 ve Almanya’da ise yüzde 6,5 civarında bir ekonomik daralma beklendiği ifade
edilmiştir.22 aşağıdaki tabloda tüketilen enerji çeşitlerine göre Avrupa’nın diğer bölgelerle karşılaştırılması
yapılmıştır.
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Avrupa’nın enerji tüketiminde en yüksek orana sahip olan petrol ve doğal gaz açısından bakıldığında
ise Avrupa ülkelerinin bu enerji kaynaklarını ürettiklerinden çok daha fazla tükettikleri ve ithalata bağımlı
oldukları görülmüştür. Petrolde dışa bağımlılık oldukça fazla iken doğal gazda bu durum daha sınırlıdır. 2018
rakamlarına göre Avrupa ürettiği petrolün 4,3 katını tüketmişken talep ettiği doğal gazın ancak yarısından
azını üretebilmiştir. Aşağıdaki tabloda petrol ve doğalgaz açısından Avrupa’nın diğer bölgeleriyle
karşılaştırılması yapılmştır.

Avrupa ülkeleri yakından analiz edildiğinde ise en büyük ekonomiye sahip olan Almanya’nın gerek
petrol gerekse doğal gaz tüketiminde ilk sırada yer aldığı, onu sırasıyla Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve
İspanya’nın izlediği görülür. 23

Avrupa’nın pandemi sebebiyle yaşanan krizden enerji sektörlerinde nasıl etkilendiği ve etkileneceği
konusu başta petrol olmak üzere enerji fiyatlarında yaşanan düşüşün Norveç dışındaki Avrupa ülkeleri
açısından pozitif bir gelişme olduğu söylenebilir. Petrol ve ardından doğal gaz fiyatlarının azalması Avrupa
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ülkelerinin bu ürünleri ithal etmek için ödedikleri paranın önemli bir kısmının kendi kasalarında kalması
sonucunu ortaya çıkarmıştır. Gelecekte petrol fiyatlarının krizden önceki 70 dolar/varil düzeyine çıkması
beklenmediği için mevcut fiyatlar üzerinden petrol tedarik etmeleri Avrupa ülkelerinin yükünü hafifletecektir.
Ancak Avrupa’nın petrol ve doğal gaz tedarikçisi olan ülkelerin aynı zamanda Avrupa ülkeleri için önemli
pazarlar olduğu düşünüldüğünde enerji fiyatları nedeniyle bu ülkelerde yaşanan ekonomik krizin Avrupa’yı
da vuracağı gerçeği Avrupa ülkelerini endişelendirmektedir.24

TÜRKİYE DOĞAL GAZ PİYASASI
Enerji, ülkelerin kalkınma sürecinde her dönem önemli olmuş, son yıllarda da bu önemi hızla artmış
bir üretim ve tüketim faktörüdür. Günümüzde enerji, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan gelişmeleri
üzerinde doğrudan etkisi bulunan önemli bir faktördür. Yeryüzünde pek çok enerji türü bulunmaktadır. Bu
enerji türlerinden biri olan doğal gaz, karbon yoğunluğunun düşük olması, verimli olması ve diğer enerji
türlerine göre daha düşük maliyetli olması nedeniyle diğer enerji türlerine göre daha avantajlı konumdadır ve
gerek üretim gerekse de tüketim sürecinde yoğun olarak kullanılmaktadır.
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Kaynaklar: T.C. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, BP Energy
Outlook
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DÜNYA DOĞAL GAZ PİYASASI
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Kaynak:https://www.petform.org.tr/dogal-gaz-piyasasi/dunya-dogalgaz-piyasasi/ErişimTarihi:07.04.2021
TÜRKİYE PETROL ve DOĞALGAZ PİYASASI
TPAO, dünyadaki genel eğilime paralel olarak, gerek ülkemizde gerekse çevre bölgelerde uluslararası
ortaklıklar şeklinde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine girişmiştir. Joint Venture yöntemi, doğalgaz ve
petrol faaliyetlerinin, herhangi bir ülke ya da özel şirketle ortak yürütülmesine verilen isimdir. 1988 yılında
TPAO, yurt dışında uluslararası ticaret esaslarına göre faaliyette bulunmak üzere girişimlerde bulunmuştur.
Yurt dışında arama, sondaj, üretim, taşıma, pazarlama, servis ve rafinaj hizmetlerinde bulunmak üzere Turkish
Petroleum International Company (TPIC) 1988’de kurulmuştur. TPIC, yurt dışında uluslararası projelerde,
petrol konsorsiyumlarında yer alarak petrol arama ve çıkarma faaliyetlerinde bulunmuştur. TPAO faaliyetleri
doğrultusunda 1992 yılında Azerbaycan’da, 1993 yılında Kazakistan’da petrol arama faaliyetleri
başlanılmıştır. TPAO ve TPIC, günümüzde petrol ve doğalgaz aramak üzere Gürcistan, İran, Irak, Rusya,
Ukrayna, Cezayir, Mısır, Sudan, Yemen, Brezilya, Kazakistan, Türkmenistan ve Kolombiya’da, bu ülkelerin
petrol ve doğalgaz şirketlerİ ile faaliyette bulunmaktadır.26 1993 yılında Kazakistan’da arama faaliyetleri için
Kazak hükümeti ile ortak ticaret şirketi kurulmuştur. Yine aynı yıl içerisinde Mısır hükümeti ile Eygptian
Turkish Petroleum Organisation Company (ETPCO) adında ortak üretim şirketi kurulmuştur. 1994 yılında
Irak’ta petrol arama faaliyetlerine ilişkin hükümetler arası anlaşma yapılmıştır. 1996 yılında teknik ve ticari
alanlarda faaliyette bulunmak üzere Türkiye Petrolleri Deniz Aşırı Limited Şirketi (TPOC) kurulmuş ve
Azerbaycan, Libya, Hazar bölgesinde yer alan projelere dâhil olunmuştur. 2002 yılında ise BTC Hattı ile ilgili
faaliyetleri yürütmek üzere Türkiye Petrolleri BTC Ltd. Şirketi, Güney Akım Doğalgaz hattı için ise Türkiye
Petrolleri SGP Ltd. Şirketi kurulmuştur. TPAO, ülkemizde kara ve deniz alanlarında ayrıca Joint Venture
yöntemi ile petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürmektedir. Adıyaman bölgesinde TPAOTOREADOR, Kastel, Karaali, Yalankoz, Kırtepe’de TPAO-PARENCO, Trakya Bölgesi, Adatepe’de TPAOAMİTYOIL, Silopi’de TPAO-CHEVRON-PARENCO, deniz alanlarında ise Kırklareli ve Sinop’ta TPAOPETROBAS, Batı Karadeniz’de TPAO-TOREADORSTRAIC grubu arama faaliyetlerini yürütmektedir.26
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Petrol piyasalarının dağıtım ve işleyiş sürecini düzenlemek üzere 2003 yılında, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanunu çıkartılmıştır. Kanun ile devlete, piyasaların işleyiş süreçlerini düzenleme, özel sektör
firmalarının kar güdüsüne dayalı faaliyetlerini koruyuculuk, piyasaların şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı yapıya
kavuşması için gerekli tedbirleri alma, düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim rolü verilmiştir. Bu
amaçlar, VIII. 5 Yıllık Kalkınma Planında kendini göstermiştir. Kalkınma planının enerjiye ilişkin amaçlar
ilkeler ve politikalar kısmında, enerji sektöründe temel amacın artan nüfusun ve gelişen ekonominin enerji
ihtiyaçlarının sürekli ve kesintisiz bir şekilde mümkün olan en düşük maliyetle karşılanması olduğu
belirtilmiştir. Bu amaca yönelik yöntem ise enerji alt sektörlerinde değişen konjonktür ve artan özelleştirme
faaliyetleri paralelinde, özel kesimin aktif rol oynayabileceği yapıya dönüşüm amacı doğrultusunda enerji
kaynaklarının üretiminden tüketimine kadar her aşamada özel kesimin en üst düzeyde yatırım ve işletme
faaliyetlerine katılımı için gerekli yasal ve kurumsal değişikliklerin yapılmasıdır.27(DPT, 2000: 145).
SONUÇ
Pandeminin sebep olduğu hastalıklar ve ölümler dünya ticaretine önemli bir darbe vurmuştur. Bu
sıkıntıların boyutlarının nereye kadar uzanacağını pandeminin bundan sonraki seyri belirleyecektir. Önce
Çin’de sıkıntılara sebep olan pandeminin ikinci aşamada ABD ve Avrupa’da ciddi tahribata yol açtığı
görülmüştür. Pandeminin yayılmasını kontrol altına alma konusunda gerekli çalışmaları yapmayan, isteksiz
ve yetersiz kalan ülkelerdeki tahribatın çok daha büyük olduğu gözlenmiştir.
Bu nedenle krizin ekonomik alandaki etkileri nedeniyle petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan ciddi
düşüşler enerji yatırımlarını maliyetli hale getirse de Türkiye’nin bu açıdan kendi kendine yeterli olma
yolundaki adımlarını hızlandırarak sürdürmesi önemlidir. Gerek fosil kaynakların arama ve sondajına yönelik
faaliyetler gerekse yenilenebilir enerji alanındaki yatırımların artırılması Türkiye’nin enerji kaynaklarına
ulaşımını etkileyecek muhtemel bir başka pandemi ve diğer krizlerden büyük zarar görmesini engelleyecektir.
Türk ekonomisi açısından günümüzün en önemli ekonomik sorunlarından biri enerji bağımlılığıdır.
Türkiye, genç nüfusa sahip, gelişmekte olan bir ülkedir. Bu yapısı itibariyle gerek üretim süreçlerinde gerekse
de doğrudan tüketimde kullanılmak üzere gün geçtikçe artış gösteren bir enerji talebi söz konusudur. Buna
karşın Türkiye, maalesef doğal gaz, petrol ve kömür şeklindeki fosil yakıtlara söz konusu talebi karşılayacak
miktarda sahip değildir.
Bu durum doğal olarak söz konusu fosil yakıtların ithalatını zorunlu kılmaktadır. Bu fosil yakıtlar
içerisinde de verimli olması, çevreye daha az zarar vermesi ve nispeten daha ucuz olması gibi nedenlerle doğal
gaz ithalatı son yıllarda artış göstermiştir. Doğal olarak doğal gaza olan talepteki artış yurtiçi kaynaklardan
karşılanamadığı için de yurt dışından temin edilmektedir. Bu ise Türkiye’nin enerji bağımlılığının artmasına
neden olan en önemli unsurlardan birini teşkil etmektedir. 2019 yılı itibariyle Türkiye’nin toplam birincil
enerji talebinin % 30’unu doğal gaz, % 32’sini petrol ve %28’ini de kömür talebi oluşturmaktadır. Bu oranlar
doğrultusunda doğal gaz ithalatında meydana gelecek olan artışların doğrudan, Türkiye’nin enerji
bağımlılığının artmasına neden olduğunu söylemek mümkündür. 2021 yııl sonu itibariyle takriben 55 milyar
metreküp’lük doğal gaz ithalatı gerçekleştirilecektir.
Türkiye’nin 2019 yılındaki doğal gaz üretiminin takriben 500 milyon metreküp olduğu dikkate
alındığında bu üretim hacmi yurtiçi talebi karşılamamın çok ama çok uzağındadır. Dolayısıyla Türkiye, 2019
yılında toplam doğal gaz ve petrol ihtiyacının % 95’inden fazlasını ithal etmek durumunda kalmıştır. Söz
konusu doğal gaz ithalatı, Rusya, Azerbaycan ve İran boru hatlarıyla gerçekleştirilmekte ve ağırlıklı olarak
Rusya, İran, Azerbaycan, Cezayir ve Nijerya’dan yapılmaktadır.
Bu bağlamda öncelikle Türkiye’de gerek doğal gaz gerekse de petrol ve kömür formunda olmak üzere
fosil yakıtların tespitine yönelik arama ve tetkik faaliyetleri için çok daha fazla kaynaklar ayrılmalı, bu alana
yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir. Bu sayede hem fosil yakıtların üretim miktarı artırılmaya çalışılmalı,
hem de yeni yeraltı enerji kaynaklarının tespiti hedeflenmeli, dolayısıyla da enerji çeşitliliği sağlanmaya
çalışılmalıdır. Bununla birlikte tespit edilen yeraltı kaynaklarının işlenerek kullanılabilir hale getirilebilmesi
ve dolayısıyla enerji üretiminin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan teknolojik alt yapının
oluşturulabilmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla gerekli yatırım ve düzenlemeler yapılmalıdır.
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Ayrıca bu amaç doğrultusunda yeni yatırımlar yapılarak üretim kapasitesinin artırılması yönünde
girişimlerde bulunulmalıdır. Bunların dışında doğal gaz, petrol ve diğer fosil yakıtlara olan bağımlılığı
azaltmak amacıyla güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi biri alternatif enerji kaynaklarının üretimine yönelik
yatırımlara hız verilmelidir ve bu alternatif enerji kaynaklarının kullanımı artırılmalıdır.
Aksi takdirde pandemi dönemlerinde, ağırlıklı olarak yurt dışından ithal fosil yakıtların iç piyasaya
enerji arz güvenliğini sağlamak zorlaşacaktır. Bu sebeplerden dolayı enerji ithalatı yapılan ülkelerin sayısı
artırılmalı, olması muhtemel pandemi, siyasi ve askeri risklere karşı enerji arz güvenliği açısından gerekli
önlemler alınmalıdır. Son olarak da gerek doğal gaz gerekse de diğer fosil yakıtların ülkemize önemli
maliyetlerinin bulunduğu ve ülkemizin enerji konusunda önemli oranda dışa bağımlı olduğu konusunda
farkındalık oluşturularak söz konusu enerji kaynaklarının kullanımı konusunda toplumu bilinçlendirme
çalışmaları yapılmalıdır.
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ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ SERBEST OKUMA METİNLERİNİN DEYİM
VARLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF FREE READING TEXTS IN SECONDARY SCHOOL TURKISH TEXTBOOKS
IN TERMS OF THE EXISTENCE OF IDIOMS

ÖZ
İnsanların duygu ve düşüncelerini eksiksiz olarak aktarmaları için dilin söz varlığından yararlanmaları
gerekir. Çocukların erken yaşlardan itibaren dilimizin zenginliklerini yansıtacak, söz varlığı içeren yayınlara
başvurmaları beklenir. Çocukların zengin bir söz varlığına sahip olmaları, dilin zenginleşmesinin yanında
gelişimine de katkı sağlayacaktır. Bu araştırmanın amacı, Ağrı ve Bingöl illerinde; ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf
düzeylerinde okutulmakta olan Türkçe ders kitaplarındaki serbest okuma metinlerinin deyim varlığı ve sıklığı
bakımından incelemektir.
Araştırma, nitel veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesine göre gerçekleşmiştir. Serbest
okuma metinlerinde tespit edilen bulgular tablolar halinde sunularak bulgular yorumlanmıştır. Tespit edilen
bulgulardan hareketle Türkçe ders kitaplarındaki serbest okuma metinlerinin deyim varlığı bakımından zengin
olmadıkları görülmüştür.
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ABSTRACT
In order for people to convey their feelings and thoughts completely, they need to benefit from the
vocabulary of the language. From an early age, children are expected to refer to publications that reflect the
richness of our language and include vocabulary. The fact that children have a rich vocabulary will contribute
to the development of the language as well as the enrichment.The aim of this research is, in Ağrı and Bingöl
provinces; to examine the free reading texts in Turkish textbooks that taught at the fifth, sixth, seventh and
eighth grade levels of secondary school in terms of the presence and frequency of idioms.
The research was carried out according to document analysis, one of the qualitative data collection
methods. The findings identified in the free reading texts were presented in tables and the findings were
interpreted. Based on the findings, it was observed that free reading texts in Turkish textbooks aren’t rich in
the presence of idioms.
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GİRİŞ
Kültürün taşıyıcısı olan kelimeler bir dilin söz varlığını oluşturur. Söz varlığı, o dili konuşan milletin
düşünce biçimini, olaylara ve dünyaya bakış açısını, gelenek-göreneklerini, maddi ve manevi kültürünü
kapsar. Ayrıca kişinin iletişim kurmasında başvurduğu en etkili yol olması nedeniyle dil konuşulduğu milletin
kültürünü taşıyan en önemli mirastır. Etkili iletişim kurmak ve konuşma ve yazıda dilin inceliklerini
kullanabilmek zengin bir söz varlığına sahip olmakla mümkündür. Bir dilin içindeki tüm sözcükler, o dilin
söz varlığıdır. Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü iki önemli projeden birinin Türkçenin söz varlığına ilişkin
olması söz varlığı çalışmalarının ne denli önemli olduğunu göstermektedir (Akdemir, 2019: 4).
Bir eserdeki söz varlığının tespit edilmesi, kullanılmakta olan dilin özgün yanlarının ortaya çıkarılması,
dilin söz varlığı ögelerinin tespit edilmesi ve o dile yeni ögelerin kazandırılması, toplumun sosyolojik,
psikolojik, tarihsel, dilbilimsel kimliğinin tespit edilmesi gibi alanlarda oldukça önemlidir (Türkben, 2012: 2).
Deyimler de bir dildeki söz varlığı ögeleri içerisinde yer almaktadır. Deyimler, toplumun geçmişini
ve kültürünü gösteren ipuçlarıdır. “Bir dilin söz varlığının önemli ögelerinden olan deyimler o dili konuşan
toplumun maddi ve manevi kültürünü, anlatım gücünü, nükte eğilimini tümüyle ortaya seren sözlerdir.
Dilbilim çalışmalarında deyimleri inceleyen ve dillerin deyim varlığını bakımından bir araya getirip
özelliklerini belirleyen, Fransızcada phraséologie veya idiomatique ismi verilen bir alan mevcuttur.” (Aksan,
2005: 96). Yurtbaşı (1996)’da deyimi tanımlarken “Genellikle De Birden Çok Sözcüklü” ifadesini kullanır.
Bolulu ise, deyimi “Anlatım gücünü artırmak, anlatımı renkli, canlı kılmak için birden çok sözcükle kurulmuş,
kiminde de mantık dışı, mecazlı ve kalıplaşmış anlatım birimleri” (Bolulu, 1998: 17) olarak tanımlamaktadır.
Özbay ve Melanlıoğlu, deyimlerin önemini şu sözleriyle dile getirmektedir (2009: 9): “Deyimlerimizde
değer, norm ve sosyal kontrol unsurları çok belirgin biçimde karşımıza çıkmaktadır. Toplum, dilin bu
kalıplaşmış ifadeleri ile bireyleri önceden ikaz etmekte, onların davranış şekillerini ortak değer, norm ve
sosyal kontrol unsurlarına göre belirlemesini istemektedir.” Bu nedenle eğitim kurumlarında deyim
öğretimine gerekli olan değer verilmelidir. Öğretim programlarında, hangi deyimlerin hangi sınıf düzeylerinde
ne şekilde öğretileceği belirtilmelidir.
Ders kitaplarına alınan metinler, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmanın yanında mensup
oldukları toplumlarını, yurtlarını ve dünyayı daha iyi tanıyıp sevmelerine katkı sağlayacak özellikte olmalıdır.
Bu metinlerde, öğrencilerin sözcük dağarcığını geliştirecek deyim, atasözü, özdeyiş, gibi kelime ve kelime
gruplarına yer verilmeli bu metinlerde kullanılacak bu kelimelerin, öğrencilerin seviyelerine uygunluğuna da
dikkat edilmelidir (Kılıç, 2017: 122).
Ders kitaplarına seçilen metinlerde kullanılan sözcükler, periyodik bir artış göstermeli, okunan her
yeni metinde yeni sözcüklerle karşılaşılmalıdır. Bu tür uygulamalar öğrencilerin söz dağarcığını arttırmak için
şarttır (Karakuş, 2000: 127). Eser incelerken çocuğun sözcük hazinesine katkı sağlamak için sözcük ve
deyimlerin tespiti öğretmenlerce yapılmalı; öğretmen, kalıcı bir öğrenme sağlamak için yer yer bu sözcük ve
deyimleri kullanmalı; öğrencilerin sordukları bütün sözcükler üzerinde durarak zaman tüketmemeli;
öğrencilere “Sözün Gelişinden Sözcüğün Anlamının Çıkarılması Alışkanlığı” geliştirilmelidir (Altay, 2000:
47).
Öğrenme ve öğretme ortamlarında yapılan tüm çalışmalar ve bilgiler ana dili vasıtasıyla
kavranmakta ve aktarılmaktadır. Bu noktada Türkçe öğretim programının özel amaçlar başlığına baktığımızda
şu ifadeye rastlamaktayız: “Okuduğu, dinlediği/izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki
ve bilincine ulaşmalarının; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerinin sağlanması (MEB, 2019:
8).” Bu amacı gerçekleştirmek için çocukların nitelikli eserle karşılaşması gerekmektedir. İlköğretim Okulları
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda çocukların söz varlığını geliştirip, zenginleştirmek gerektiğine
değinilmiştir. Öğrencilerin metinler arası düşünme becerilerini geliştirip söz varlıklarını zenginleştirmek Türk
Milli Eğitiminin Genel Amaçları (MEB, 2005: 4) arasında bulunmaktadır.
Türkçe ders kitaplarına metin seçimi yapılırken ana dilin bütün olanaklarından yararlanılmış, çocuğun
duygu ve düşünce dünyasını besleyecek, sözcük dağarcığını geliştirecek ve genişletecek metinlerin seçimi
önemlidir (Türkben, 2019: 85). Serbest okuma metinlerinden öğrencilerin hem öğrenme eksiklerinin
giderilmesi hem de söz varlıklarının zenginleşmesine katkıda bulunulması beklenir. Bu amaca hizmet etmek
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için serbest okuma metinlerinin sahip oldukları söz varlıklarının tespit edilmesi, eserlerde bulunan dilbilimsel
öğelerin çocuklar üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerine ulaşmamıza katkı sağlayacaktır.
Araştırmanın Önemi
Türkçe ders kitaplarında serbest okuma metinlerinin bulunması son derece önemlidir. Ders
kitaplarındaki serbest okuma metinlerinin öğrencilerin söz varlığının zenginleştirilmesine katkıda bulunması
beklenir. 5, 6, 7. sınıf düzeylerinde “Deyim ve Atasözlerinin Metne Katkısını Belirler” kazanımı, 8. sınıf
düzeyinde ise “Deyim, Atasözü ve Özdeyişlerin Metne Katkısını Belirler.” kazanımı bulunmaktadır. Bu
durum metinlerdeki deyim varlığının önemini ortaya koymaktadır. Öğrencilerin öğrenme eksikliklerini
giderebilecekleri yollardan biri de serbest okuma metinleridir. Serbest okuma metinlerinin deyim varlığı
bakımından tespitinin yapılması çocukların ve eğitimcilerin söz varlığı ile ilgili yapacakları çalışmalara da yol
gösterecektir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırma, ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki serbest okuma metinlerinde geçen deyimlerin tespit
edilmesi ve bu deyimlerin verdikleri mesajların belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. “Ortaokul Türkçe ders
kitabındaki serbest okuma metinleri deyim varlığı bakımında hangi düzeydedir?” sorusu araştırmanın problem
cümlesini oluşturmuştur. Bu çalışmada ilgili soru cevaplandırılmaya çalışılmıştır.
Yöntem
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Bu
teknik dil bilimcilerin, sosyologların, tarihçilerin ve diğer birçok alanda araştırma yapanların sıkça
kullandıkları bir tekniktir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırmada elde edilen bulgular tablolar halinde
sunulmuş ve bulgular yorumlanmıştır.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2019-2020 yılından
itibaren ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 5, 7 ve 8. Sınıflarda beş yıl süre ile kabul edilen kitaplardır.
Yine Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2018-2019 yılından itibaren 6. sınıflarda,
ortaokul ve imam hatip ortaokullarında beş yıl süre ile kabul edilen kitaplardır. Örneklemini ise Ağrı ve Bingöl
illerinde okutulan 5. sınıf Anıttepe (2020), 6. sınıf Ekoyay (2020), 7. sınıf Özgün (2020) ve 8. sınıflarda MEB
(2020) yayınevlerince hazırlanan Türkçe ders kitaplarında bulunan serbest okuma metinleri ile
sınırlandırılmıştır. Ders kitaplarındaki serbest okuma metinleri deyim varlığı bakımından incelenmiştir.
BULGULAR
Bu bölümde ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki serbest okuma metinlerinde tespit edilen deyimler
tablo halinde gösterilmiştir.
1. Deyim Varlığı Bakımından Serbest Okuma Metinlerinde Elde Edilen Bulgular
1.1. Beşinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı Serbest Okuma Metinlerinde Tespit Edilen Deyimler

Metin
Çocuk
Baloncu

Farklı
Deyim Sayısı (f)

Deyimler
ve

Cesaretini toplamak, geri dönmek, gözlerine
inanamamak, elinden kurtulmak, donup kalmak, canını
yakmak,
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Toplam
Deyim Sayısı (f)
6
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Şahin Bey

Yarın Gene
Sabah Olacak
Geyik Ana
Çiftçi
ile
Çocukları
Dedemin
Öyküsü
Bir Bardak
Sütün Hatırı
Pastör

Boyun eğmek, eziyet etmek, sabrı taşmak, bardağı
taşırmak, galeyana gelmek (2), esir düşmek, acı vermek,
haber almak, geri dönmek, yolunu tutmak, elinden
kurtulmak, zorunda kalmak, mümkün olmak, karşı durmak,
baskın yapmak, zarar vermek, kapıya dayanmak

17

18

Dili çözülmek, boy vermek

2

2

Ne var ki, peşine düşmek

2

2

Bir ayağı çukurda olmak, hakkından gelmek

2

2

Hoşuna gitmek, türkü tutturmak, dalıp gitmek

3

3

Destek olmak, kapı kapı dolaşmak, morali
bozulmak, karar vermek, fark etmek, davet etmek, geri
dönmek, ayağa kalkmak, elinden geleni yapmak, göz atmak

10

10

Söz vermek(2), yerine getirmek(2), canını yakmak,
ne olur, karar vermek,

5

7

Tablo 1.1. 5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Serbest Okuma Metinlerindeki Deyimler
Beşinci sınıf ders kitabı serbest okuma metinlerinde 47 tane deyimin toplam 50 kez tekrar ettiği tespit
edilmiştir. Tablo 1’deki bulgulara bakıldığında Şahin Bey (18), Bir Bardak Sütün Hatırı (10) metinlerinin
deyim bakımından zengin; Yarın Gene Sabah Olacak (2), Geyik Ana(2), Çiftçi ile Çocukları (2) Dedemin
Öyküsü (3) metinlerinin ise deyim içermeleri bakımından yetersiz oldukları tespit edilmiştir.
1.2. Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitabı Serbest Okuma Metinlerinde Tespit Edilen Deyimler
Tablo 1.2. 6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Serbest Okuma Metinlerindeki Deyimler
Metin

Kediyle
Kaplan

Yeni
Sabah
Karusel
(Atlı Karınca)
Yıldız
Yağmuru
Ozan
İnsansı
Robotlarla
Tanışalım

Farklı
Deyim Sayısı (f)

Deyimler

Bir

Toplam
Deyim Sayısı (f)

Eline düşmek, kanaat getirmek, dere tepe düz
gitmek, kolları sıvamak, hoş geldiniz, göz kırpmak(2), gücü
yetmek, karşısına geçmek, ses çıkarmamak, Allah bilir

10

11

El koymak, ateş açmak(3), haber almak, anlam
vermek, gün doğmak, bayrak açmak

6

8

9

9

4

4

Meydan okumak, dize gelmek

2

2

Tepki vermek

1

1

Zevk almak(2)
Yağmur yemek, sözünü kesmek, hava kararmak,
buz tutmak,
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Zaman
Makinesi

Alın
Terinden Bir Deniz

Haberi olmak, ders vermek, halt etmek, laf
işitmek, başına dert açmak, başına bir hal gelmek, laf
anlamamak, ters anlamak, gözü görmek, başa gelmek, gelip
geçmek(2), ne demek, geçmiş olsun, eli kırılmak, haber
vermek, uğurlar olsun, eline geçmek

Gem vurmak, karşı durmak, can vermek, sefasını
sürmek

18

19

4

4

Altıncı sınıf ders kitabı serbest okuma metinlerinde 54 tane deyimin toplam 58 kez tekrar ettiği tespit
edilmiştir. Tablo 2’deki bulgulara bakıldığında Zaman Makinesi (19), Kediyle Kaplan (11), Karusel (Atlı
Karınca) (9) metinlerinin deyim bakımından zengin; İnsansı Robotlarla Tanışalım (1), Ozan (2), metinlerinin
ise deyim bakımından yetersiz oldukları tespit edilmiştir.
1.3. Yedinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı Serbest Okuma Metinlerinde Tespit Edilen Deyimler
Tablo 1.3. 7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Serbest Okuma Metinlerindeki Deyimler
Metin

Sol Ayağım

Muhteşem
Amâre Zaferi

Farklı
Deyim Sayısı (f)

Deyimler

Kut’ül

Güler Yüz

Toplam
Deyim Sayısı (f)

Umudunu kesmek, karar vermek, diz
çökmek, gurur duymak(2), teşvik etmek, eline
almak, ayağa kalkmak, bir araya getirmek(2), söze
başlamak, aklından çıkmak, elinden geleni
yapmak, yol açmak

12

14

Göz dikmek, hesap etmek, zorunda
kalmak, destan yazmak, ders vermek,

5

5

Söze başlamak, lafı kısa kesmek, renk
vermek, cesaret vermek, hoş görmek, yüz
takınmak, ağır gelmek, hizmet etmek, hata etmek

9

9

Ankara

-

-

-

Kır Çiçekleri
Müziği
Neden

Gizli tutmak, kendinden geçmek

2

2

Ortaya koymak, harekete geçmek(2),

2

3

Severiz
Bilmemekten
Rahatsız Olmayın

Karşılık vermek, emin olmak(2), yolunu
tutmak, haklı çıkmak

4

5

Türk Havacılığına
Adanmış Bir Ömür: Vecihi
Hürkuş

Karar vermek(2), esir düşmek, geri
çekilmek, rapor etmek, katkıda bulunmak(2),
zorunda kalmak, uzak durmak, hayata gözlerini
yummak

8

10
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Yedinci sınıf ders kitabı serbest okuma metinlerinde 42 tane deyimin toplam 48 kez tekrar ettiği tespit
edilmiştir. Tablo 3’teki bulgulara bakıldığında Sol Ayağım (14), Türk Havacılığına Adanmış Bir Ömür:
Vecihi Hürkuş (10), Güler Yüz (9) metinlerinin deyim bakımından zengin; Kır Çiçekleri (2), Müziği Neden
Severiz (3), metinlerinin ise deyim bakımından yetersiz oldukları tespit edilmiştir. Ankara metninde ise deyim
tespit edilememiştir. Sınıf düzeyleri artıkça kullanılacak deyim sayısının da periyodik olarak artması beklenir.
5. sınıfta 47, 6. sınıfta 54 deyim kullanılırken 7. sınıfta 42 deyim kullanılmıştır. Yedinci sınıf düzeyinde 5.
sınıf ve 6. sınıf düzeylerinden daha az deyim kullanılması bir eksikliktir.
1.4. Sekizinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı Serbest Okuma Metinlerinde Tespit Edilen Deyimler
Tablo 1.4. 8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Serbest Okuma Metinlerindeki Deyimler
Metin

Ayaz’ın Definesi

Bir
Bayrak
Rüzgâr Bekliyor
Eski Çağlardan
Beri Dişlerimize Çok İyi
Baktık
Masal Ağacı
İstanbul’la
Hasbihâl
Karagöz

Canberra
(Kanberra)

İmece

Farklı
Deyim Sayısı (f)

Deyimler
Gurura kapılmak(2), farkında olmak, fark
etmek, hiddete kapılmak, karar vermek, yazıklar olsun,
yanına almak, hayal kurmak, haklı çıkmak, yok olmak,
kendini göstermek, hoşuna gitmek, hak etmek

Toplam
Deyim Sayısı (f)

13

14

1

1

-

-

11

12

5

6

Davul çalmak(5), yuvarlanıp gitmek, kusura
bakmamak, canı istemek, mani yakmak(düzmek)(2),
dert olmak, ne yazık ki, sözünü kesmek(2)

8

14

Hesaba katmak, yol yapmak, fotoğraf
çekmek, elde etmek, elinden almak, yumruk atmak,
uzak durmak, söz etmek, can vermek, not etmek,

10

10

Bayram havası esmek, aklına gelmek, türkü
söylemek(3), aklında kalmak, harman etmek(3),yiyip
içmek, halay çekmek, davul çalmak, gülmekten
kırılmak, gözüne uyku girmemek, söz etmek, can
atmak(2), zor gelmek, giyinip kuşanmak

14

19

Nefes almak
Dal budak salmak, yolunu kesmek, zorunda
kalmak, boş durmak, katkıda bulunmak, göz
kamaştırmak(2), yok olmak, silip süpürmek, boşa
gitmek, yenik düşmek, geri dönmek
Yol almak(2), efkâr basmak, elini kolunu
bağlamak, sineye çekmek, yol vermek

Sekizinci sınıf ders kitabı serbest okuma metinlerinde 62 tane deyimin toplam 76 kez tekrar ettiği tespit
edilmiştir. Tablo 4’teki bulgulara bakıldığında İmece (19), Ayaz’ın Definesi (14), Karagöz (14), Masal Ağacı
(12), Canberra (Kanberra) (10) metinlerinin deyim bakımından zengin; Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor (1)
metninin ise deyim bakımından yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Eski Çağlardan Beri Dişlerimize Çok İyi
Baktık metninde ise deyim tespit edilememiştir. Davul çalmak deyimi beş defa tekrarlanarak tüm sınıf
düzeyleri içinde en çok tekrarlanan deyim olmuştur.
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TARTIŞMA ve SONUÇ
Türkçe ders kitaplarındaki serbest okuma metinleri deyim varlığı bakımından incelendiği bu
çalışmada, serbest okuma metinlerinin bazılarının deyim varlığı açısından zengin olduğu bazılarının ise hiç
deyim içermediği ya da çok az deyim içerdiğinden ötürü deyim varlığı bakımından zengin olmadıkları
görülmüştür. Bu çalışmada 232 deyim tespit edilmiştir. 32 metinde bu kadar deyim olması, her ne kadar bazı
metinler deyim bakımından zengin olsalar da, metinlerin genelinin deyim varlığı yönünden zengin olmadığını
göstermektedir. Beşinci sınıf serbest okuma metinlerinde 50, altıncı sınıf serbest okuma metinlerinde 58,
yedinci sınıf serbest okuma metinlerinde 48, sekizinci sınıf serbest okuma metinlerinde 76 tane deyim tespit
edilmiştir.
Sınıf seviyeleri yükseldikçe kullanılan deyim sayısının da çocuğun kelime hazinesi ile orantılı olarak
artması beklenir; ancak 7. sınıf serbest okuma metinlerinde buna uyulmamıştır. Öğrencinin sınıf seviyesi
yükseldikçe karşılaşacağı deyim sayısının da artması beklenirken 7. Sınıf seviyesinde buna uyulmaması büyük
bir eksiklik olarak görülmektedir. 7. sınıf seviyesinde 8 metinde sadece 42 faklı deyimin 48 defa kullanılması
7. sınıftaki öğrencilerin deyim hazinesine istenen katkıyı sağlayamayacaktır. 8. sınıf seviyesinde kullanılan
76 deyimin 69 tanesi beş metinde kullanılmıştır. 8. sınıf serbest okuma metinlerinin genelinin deyim varlığı
bakımından zengin oldukları söylenebilir.
Kargın ve Türkben’in yaptığı çalışmalarda da 7. sınıf ders kitaplarındaki deyim yetersizliği göze
çarpmaktadır. Kargın yaptığı çalışmada da benzer sonuçlara ulaşmıştır. Kargın; 6. sınıfta 363, 7. sınıfta 323
8. sınıfta 505 deyim tespit etmiştir (Kargın, 2019: 43). Kargın yaptığı çalışmada, en az deyimin 7. sınıfta, en
çok deyimin de 8. sınıfta kullanıldığını tespit etmiştir. Türkben yaptığı çalışmada ise 5. sınıflarda 177, 6.
sınıflarda 272, 7. sınıflarda 170, 8. sınıflarda 134 deyim tespit etmiştir. (Türkben, 2019: 85). Yaptığımız
araştırma ile 8. sınıf haricinde benzer sonuçlara ulaşan Türkben’in çalışmasındaysa araştırmamızdan farklı
olarak 8.sınıf düzeyinde en az deyimin kullanılmış olmasıdır. Türkben yaptığı çalışmada; 5. sınıftan 6. sınıfa
geçerken kullanılan deyim sayısının artığını 7. sınıfta azaldığını, en az deyimin 8. sınıfta en çok deyimin de
6. sınıfta kullanıldığını tespit etmiştir.
Serbest okuma metinlerinde amaç eksik öğrenmeleri tamamlamaktır. Söz varlığı ile ilgili eksik
öğrenmelerin tamamlanmasında söz varlığı açısından zengin olan metinler öncelikle kullanılmalıdır. Söz
varlığı bakımından zengin metinlerin kullanılması çocukların kelime hazinelerine katkıda bulunacaktır.
Deyimlerle ilgili alıştırmalarda bulmacalardan veya cümleye uygun düşecek deyimleri bulma çalışmaları
yaptırılması faydalı olacaktır. Deyim öğretiminde bağlamdan hareketle anlamı tahmin etme etkinlikleri
öncelikli yapılmalı, deyimin anlamı bulunmazsa sözlüğe başvurulmalıdır. Tüm bu etkinlik ve çalışmalar için
de deyim bakımından zengin metinler tercih edilmelidir.
ÖNERİLER
Türkçe ders kitaplarına metinler seçilirken öğrencilerin sınıf seviyeleri gözetilerek söz varlığı
açısından zengin metinler seçilmelidir.
Öğretmenler, söz varlığı ile ilgili öğrencilerin eksik öğrenmelerini tamamlama çalışmalarında deyim
bakımından zengin olan serbest okuma metinlerine öncelik vermelidir.
Türkçe serbest okuma metinleri, öğrencilerin sözcük hazinelerini geliştirebilmelidir. Bu sebeple farklı
edebi türlerden, Türk ve dünya edebiyatından ve Türkçenin farklı söz varlığı ögelerini yansıtacak metinler
seçilmelidir.
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(17)
Dilek AKIN AYDIN32; Doç. Dr. Yasin KILIÇ33
ALTINCI ve YEDİNCİ SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN MASAL ve
FABLLARIN TEMA ve İLETİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF TALES and FABLES IN SIXTH and SEVENTH GRADE TURKISH
COURSE BOOKS IN TERMS OF THEME and MESSAGE

ÖZ
Bu çalışmada ikisi Milli Eğitim Bakanlığı biri özel bir yayın evi tarafından hazırlanmış 6. sınıf ve yine
ikisi Milli Eğitim Bakanlığı biri özel bir yayın evi tarafından hazırlanmış 7. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer
verilen masal ve fabllar incelenerek değerlendirilmiştir.
Çalışma nitel bir araştırmaya dayandığından nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup doküman
incelemesi yapılmıştır. Metinlerin bulunduğu temaya uygun olup olmadığı incelenmiştir. Ayrıca metinlerdeki
dil iletileri de ele alınıp incelemeye tâbi tutulmuştur. Ders kitaplarında yer alan masal ve fablların bulundukları
temayla uyumlu oldukları yani temaya uygun seçildikleri görülmüştür. Yer alan masal ve fablların dil
iletilerinin öğrenciye olumlu davranışlar kazandırabilecek niteliklerde olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Türkçe Ders Kitabı. Masal, Fabl, İleti.

ABSTRACT
In this study, two of the 6th grade Turkish textbooks prepared by the Ministry of National Education
and the other by a private publishing house, and two of the 7th grade Turkish textbooks prepared by the
Ministry of National Education and one by a private publishing house were examined and evaluated. S
ince the study is based on a qualitative research, the qualitative research method was used and
document analysis was conducted. It has been examined whether the texts are suitable for the theme or not.
In addition, the language messages in the texts were also examined and subjected to examination. It has been
observed that the fairy tales and fables in the textbooks are compatible with the theme they are in, that is, they
are selected in accordance with the theme. It was concluded that the language messages of the fairy tales and
fables included were capable of providing positive behaviors to the students.
Keywords: Turkish teaching, Turkish course book. fairy tale, fables, message.
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GİRİŞ
Ders kitaplarında geçen bilgiler, sıralı ve doğru bir şekilde, öğrencilerin kendi kendilerine
öğrenmelerini sağlamak için hazırlanan, ülkelerin eğitim-öğretim programlarına uygun olması gereken yazılı
gereçlerdir. Türkçe eğitiminde en yaygın biçimde kullanılan araç ders kitaplarıdır (Baş, 2003:257). Son
yıllarda ders kitaplarındaki çeşitlilik, en iyi kitabı seçmeyi gerektirir. Ders kitapları, öğrenciye hem bilgi
vermeyi hem de duyuşsal özellik kazandırmayı amaçlayan materyallerdir (Yurt ve Aslan, 2014:318).
Arapça “mesel” sözcüğünden türetilmiş olan masal TDK’ye göre: “Genellikle halkın yarattığı, hayale
dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların
başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî tür”dür. Başka bir kaynakta masal: “Olağanüstü olayların
anlatıldığı, zaman ve mekân özellikleriyle gerçeğe pek de uymayan, bir tekerleme ile başlayıp yine bir
tekerleme ile biten kurgusal metinlere masal denir.” (Büyükkavas Kuran, http://portal.uzem.omu.edu.tr,
2020:4), şeklinde tanımlanmıştır. Birçok kaynakta masal türüne ait tanımların benzer olduğu görülmektedir.
Masalların bilişsel, duygusal, sosyal, psikolojik gelişimine ve eğitimine katkılarının yanında kültürel
değerlerin aktarımında önemli bir görevi yerine getiren masalların ders kitaplarına alınırken ele alınış ve
sunuluş biçimi, dil ve kültür aktarımında önemli bir yere sahiptir (Çiftçi ve Kaya, 2020: 803).
Fabl sözcüğü, Latincede “öykü, oyun, piyes, masal” anlamına gelmektedir. Gerçekte fablların
kahramanlarını bitkiler, hayvanlar ya da diğer cansız varlıklar oluşturmasına karşılık ele alınan yine insandır.
Aslında fabllar da bir tür masaldır. Masaldan farkları, başında ve sonunda ders verici yanlarının bulunmasıdır
(Güleryüz, 2002:239). Öğretici-didaktik-olma işlevinin ön planda olduğu fabllarda genellikle o toplumun
yaşantısıyla ilgili davranış dersleri-öğütler-verilir. İnsanların istenmeyen, kusurlu ve gülünç davranışları
simgesel bir kahramanın davranışıyla ilgilendirilerek açıkça eleştirilir (Kıbrıs, 2010:118). Fabllarda hayvan
kahramanlarına yer verilmesi, çocukların hikâyeye karşı meraklarının artmasını ve dikkatlerinin daha fazla
yoğunlaşmasını sağlar (Yılar ve Turan, 2015:134).
Öğrencilerin okuyup dinlediklerini anlamalarını, düşündüklerini söz ve yazı ile anlatabilmelerini
kendine amaç edinen Türkçe dersinde, temel araç olan ders kitaplarında yer verilen metinler, anlama ve
anlatma çalışmalarını yürüten ana malzemelerdir (Baş, 2003: 258). Türkçe ders kitaplarında her sınıf düzeyine
göre hazırlanmış fabllara yer verilmektedir.
Araştırmanın Önemi ve Amacı
Türk ve Alman masallarının iletilerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada 70 Türk masalı ve 211 Grimm
masalının iletisi incelenmiştir. Bu iletiler; etik, psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve öteki iletiler başlıkları
altında ele alınmıştır. Türk masallarında kişisel gelişime katkı sağlayacağı düşünülen ileti sayısı 114, katkı
sağlamayacağı düşünülen ileti sayısı ise 41 olarak tespit edilmiştir. Grimm masallarında 299 kişisel gelişime
katkı sağlayacağı düşünülen, 129 kişisel gelişime katkı sağlamayacağı düşünülen ileti tespit edilmiştir
(Karakuş & Deniz, 2019:1666-1686).
Türkçe ders kitaplarındaki fablların incelendiği diğer bir çalışmada 5, 6 ve 7. sınıf Türkçe ders
kitaplarındaki üç farklı fablın eleştirel çözümlemesi yapılmıştır. Ders kitaplarında yer alan fablların Türkçe
öğretim sürecinde daha etkili kullanılabilmesi için yapılabilecekler belirlenmiştir. Fabllar hem içerik
yönünden incelenmiş hem de üst düzey düşünme becerilerinin kullanılması için nasıl fırsatlar sunduğu
üzerinde durulmuştur. Özellikle okuduğunu anlama sürecinde fablların üst düzey düşünme becerilerinin
kullanılabileceği fırsatlar sunduğu sonucuna varılmıştır (İskender, 2020: 1-11).
Bu çalışmada, ortaokul altıncı ve yedinci sınıf Türkçe ders kitaplarındaki fabl ve masalların dil iletileri
ve yer aldıkları temaya uygunlukları bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca ders kitaplarında bu iki
türe yeterince yer verilip verilmediğine bakılmıştır.
Problem Durumu
“Ortaokul 6. ve 7. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki masal ve fablların yer aldığı temayla uygunluk
durumu nedir ve bu türlerdeki dil iletileri nelerdir?” sorusu bu çalışmanın problem cümlesini oluşturmaktadır.
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Yöntem
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. "Nitel araştırma,
gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, olguların ve olayların
doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma
olarak tanımlanabilir" (Yıldırım ve Şimşek, 2018: 41).
Bu çalışmada ortaokul altıncı ve yedinci sınıflarda son iki yıldır kullanılan üçer farklı Türkçe ders
kitabında bulunan masal ve fabllar incelenmiştir.
Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evrenini ortaokul 6 ve 7. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki masal ve fabllar
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2019-2020, 2020-2021 öğretim yılında ortaokul 6. sınıflarda
okutulan üç kitap (1 kitap Eko Yayınlarına 2 kitap ise MEB Yayınlarına aittir.), ortaokul 7. sınıflarda
okutulmakta olan 3 kitap (1 kitap Özgün Yayınlarına 2 kitap ise MEB Yayınlarına aittir) oluşturmaktadır.
Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi
Veriler nitel veri toplama yöntemlerinden doküman inceleme yoluyla toplanmış ve incelenmiştir.
“Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin
analizini kapsar” (Yıldırım ve Şimşek, 2018: 189). Verilerin çözümlenmesinde uzman görüşünden
yararlanılmıştır.
Bulgular ve Yorumlar
Tablo 1. MEB 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki (Edt. Batur, Z. ve Ceylan, S.) Fabl ve Masallar
Metnin Adı

Yazarı

Türü

Tema

Sayfa
No

Göksu Birol

Vermek
Çoğalmaktır
Bilgin ve Gemici

Masal

(okuma

Erdemler

metni)
Mevlâna
Celaleddin

108109

Masal

(etkinlik

Erdemler

117

Fabl

(dinleme

Erdemler

124

(serbest

Erdemler

metni)

Rumî
Balıkçıl

La Fontaine
metni)

Sır Tutamayan
At Bakıcısı
Hacettepe

Neslihan
Beyhan
Sara
Özeren

Gürbüz

Masal
okuma metni)
Masal
metni)

130131

(dinleme

Birey
ve

264

Toplum

Kitapta bulunan metinler incelendiğinde ders kitabındaki ilk masal metin olan “Vermek Çoğalmaktır”
masalı çocuğa vefa, cömertlik, fedakârlık gibi erdemleri aşılamaktadır. Bulunduğu temanın da erdemler
olduğunu göz önünde bulundurunca amaca hizmet ettiği görülmektedir. Masalın dil iletisi; “Cömertlik,
dostluğun parlak bir nişanıydı.” şeklinde masalın sonunda verilmiştir. Bir etkinlikte ele alınan “Bilgin ve
Gemici” metninin tamamı verilmemiştir. Metnin tamamlaması öğrenciye bırakılmıştır. Metinde öğrencinin
üst düzey düşünme becerisini kullanması hedeflenmiştir. Metinin yer aldığı erdemler temasına kendini
beğenmenin doğru bir davranış olmadığı iletisiyle uyum sağlamıştır.
Dinleme etkinliğinde yer alan “Balıkçıl” metnindeki amaç, öğrencinin fablı not alarak dinlemesidir.
Erdemler temasında yer alan bu fablın dil iletisi ise; aç gözlülük etmemek ve hiçbir şeyi küçük görmemek
olarak işlenmiştir.
Erdemler temasının diğer bir serbest okuma metni olan “Sır Tutamayan At Bakıcısı” masalının dil
iletisi sır tutmaktır. Bir kimsenin güvenip size anlattığı sır tutmak erdemliliktir.

141

http://www.turansam.com
*************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2021; Ay: Haziran; Cilt: 13/İLKBAHAR, Sayı: 50
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: June; Volume: 13/SPRING, Issue: 50
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

Bir dinleme metni olan ve kitaptaki etkinliklerde yer verilen “Hacettepe” masalıyla ilgili bir takım
resimler paylaşılmıştır. Öğrencilerden, bu görsellerden hareketle tahminde bulunmaları istenmiş, yani görsel
okuma çalışmasına ilişkin etkinliklere yer verilmiştir. Birey ve Toplum temasında yer alan bu masalda bireyin
ve toplumun birbirini etkilemesinden bahsedildiğinden temaya uygunluğu söz konusudur. Masalın dil iletisi;
açgözlülüğün kişinin başına dert açacağıdır.
Tablo 2. MEB 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki (Edt. Ertürk) Fabl ve Masallar
Metnin Adı

Yazarı

Türü

Yer

Aldığı

Tema
Renk Çemberi

Zekeriya

Sayfa
No

Fabl(okuma metni)

Duygular

12-15

Masal(dinleme

Duygular

30

Kaya
Mutlu Prens

Oscar Wilde
metni)

Aksakallı Bilge
ve Kağan

Anonim Tatar
masalı

Masal(serbest
okuma metni)

Erdemler

126127

Fabl türünde yazılan “Renk Çemberi”nde Renkler konuşturularak çeşitli bilgiler verilmiştir. Duygular
temasında yer alan bu fablın dil iletisi; “her farklılığın bir güzelliği olduğu”dur. Dinleme metni olarak işlenen
“Mutlu Prens” duygu temasının ön planda olduğu bir masaldır. Bir kırlangıç üzerinden mutluluk dağıtılmıştır.
Bu masalda, her ne olursa olsun, zor koşullarda bile elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız, mesajı
verilmektedir.
Erdemler temasında yer alan “Aksakallı Bilge ve Kağan” masalıyla büyüğe saygılı olama, onun
tecrübelerinden yararlanma mesajı işlenmiştir.
Tablo 3. Ekoyay Yayınları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Masallar
Metnin Adı

Yazarı

Türü

Yer

Aldığı

Sayfa

Tema
Cırcır Böceği ile

La Fontaine

Karınca

Fabl(etkinlik
metni)

Nâzım

Kediyle Kaplan
Hikmet
Keloğlan

Eflatun Cem
Güney

Ağaçkakanlar
Ceylana

Yardım

Cahit
Zarifoğlu
Beydeba

Edenler
Gazlı Göl

İbrahim Zeki
Burdurlu
La Fontaine

Kurtla Köpek
Kent
Tarla Faresi

Faresi

ile

Tahsin Yücel

Fabl(serbest
okuma metni)
Masal(etkinlik
metni)
Fabl(etkinlik
metni)
Fabl(dinleme
metni)
Masal(okuma
metni)
Fabl(okuma
metni)
Fabl(etkinlik
metni)

Doğa

ve

30

Doğa

ve

35-36

Evren
Evren
Çocuk

88

Çocuk

98

Erdemler

133

Dünyası
Dünyası

Milli
Kültürümüz
Vatandaşlık

144146
250251

Vatandaşlık

256257

Doğa ve evren temasında yer alan “Cırcır Böceği ile Karınca” fablıyla doğadaki canlılar üzerinden
insanlara ders verilmektedir. Bu fabl ile “bugünün işini yarına bırakma” mesajı verilmektedir. Doğa ve evren
temasında yer alan “Kediyle Kaplan” fablıyla öğrencilerin okuduklarından ders çıkarmaları amaçlanmıştır.
Metinde böbürlenmenin yanlış bir davranış olduğu mesajı verilmektedir.
Çocuk dünyası temasında yer alan “Keloğlan” masalında metin yarım bırakılmış, böylece öğrenciye
metni tamamlamayarak yaratıcı düşünme becerisini kullanma imkânı sunulmuştur. Çocuk dünyası temasında
yer alan “Ağaçkakanlar” fablının başı ve sonu yarım bırakılmış ve okuyucuya metni tamamlayarak yaratıcı
düşünme becerisinin kullanma için imkân sunulmuştur.
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Erdemler temasında yer alan “Ceylana Yardım Edenler” fablı dinleme metni olarak verilmiştir. Bu
fablla öğrencilere “Dost kara günde belli olur.” iletisi verilmektedir.
“Gazlı Göl” masalı ile “Kurtla
Köpek” fablı okuma metni olarak kullanılmış ve birden fazla etkinlikle ilişkilendirilmiştir. Okuma, yazma ve
konuşma becerileriyle desteklenmiştir. “Gazlı Göl” masalı milli kültürümüz temasında ele alınarak
kültürümüz hakkında bilgi vermiş böylece temaya uyum sağlamıştır. “Kurtla Köpek” fablına vatandaşlık
temasında yer verilerek bağımsızlık konusu işlenmiştir. Böylece temaya uyumlu olduğu görülmektedir. Fablda
özgürlüğün hazinelerden daha kıymetli olduğu mesajı verilmektedir.
“Kent Faresi ile Tarla Faresi” fablı “Kurtla Köpek” fablının bir etkinliğinde yer almakta olup
karşılaştırma yoluyla iki metin pekiştirilmiştir. Bağımsızlık konusunun işlendiği bu fabla vatandaşlık
temasında yer verilmiştir.
Tablo 4. MEB Yayınları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Masallar (Edt: Demirer, N.)
Metnin Adı

Yazarı

Türü

Yer Aldığı
Tema

Arıların

Beydeba

İlhamı

Masal

Sayfa
No

(okuma

Erdemler

10-11

Fabl (serbest okuma

Erdemler

33-34

Kişisel

88-89

metni)
Eşek ve Köpek

La Fontaine
metni)

Üç Soru
Öküzü
Kıskanan Kurbağa
Deli Dumrul
Kedi ve Tilki

Lev N. Tolstoy
La Fontaine
Anonim-Dede
Korkut masalları
Ezop

Masal
(serbest
okuma metni)
Fabl
(etkinlik
metni)
Masal(dinleme
metni)
Fabl(etkinlik metni)

Gelişim
Milli
Kültürümüz
Milli
Kültürümüz
Zaman
Mekân

113
115
ve

251

Erdemler temasında yer verilen “Arıların İlhamı” masalında saygı, sevgi, temizlik, vazife bilinci gibi
konular işlenmiştir. Masalın dil iletisi; “Bir insanın bir lokma ekmek yiyebilmesi için bin kişinin çalışması
gerekir.” şeklinde bire bir metinde yer almıştır.
“Eşek ve Köpek” fablına erdemler temasında, “Üç Soru” masalına ise kişisel gelişim temasında yer
verilmiştir. Fablda yardımlaşmanın, masalda iyiliğin önemine vurgu yapılmıştır. “Öküzü Kıskanan Kurbağa”
ve “Kedi ve Tilki” fablları etkinlik metni olarak kullanılmış, ikisinde de kullanılan söz sanatlarının bulunması
istenmiştir. Böylece dil bilgisine de katkı sağlanmıştır. Milli kültürümüz temasında yer verilen “Öküzü
Kıskanan Kurbağa” fablı “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem” metniyle ilişkilidir. Fablda kıskançlığın
kötü sonuçlar doğurduğu dil iletisi verilmiştir. Zaman ve mekân temasında yer verile “Kedi ve Tilki” fablında
ise hilenin kötülüğü anlatılmıştır.
“Deli Dumrul” masalı bir dinleme metni olarak kullanılmış ve böylece sözlü gelenekle başlayan
masalın ilk doğduğu zamanlardaki kullanımı öğrenciye gösterilmiştir. Milli kültürümüz temasında yer alan bu
masal kültürel ögelere değindiğinden temayla uyumludur. Masalda fedakârlık, erdemlilik işlenmiştir.
Tablo 5. MEB Yayınları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Masal ve Fabllar (Edt: Kırman, E.)
Metnin Adı

Yazarı

Türü

Yer Aldığı
Tema

Denizyıldızı

Hasan
Yılmaz

Kaplumbağayla İki

Masal

(etkinlik

La Fontaine

Okuma

Fabl

(okuma

Erdemler

metni)
Akıllı Evlat

Naki Tezel

94

Kültürü

metni)

Ördek

Sayfa
No

112113

Masal(dinleme

Erdemler

126

metni)
Yusufçuk

Ali
Püsküllüoğlu

Masal(okuma
metni)

143

Milli
Kültürümüz

172174
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Fare ile Kurbağa

Neslihan
Öztin

Fabl(etkinlik
metni)

Milli
Kültürümüz

195

Okuma kültürü temasında yer verilen “Denizyıldızı” masalı temayla uyumludur. Dil iletisi olarak; “Bir
olay karşısında elimizden geleni yapıp durumu ne kadar düzeltebilirsek bunun kâr olduğu” işlenmiştir.
Milli kültürümüz temasında yer verilen “Fare ile Kurbağa” fablı Türkçe kitabındaki Mevlana
Celaleddin-i Rumî metninin içeriği ile tema olarak örtüşmektedir. Bu fablın dil iletisi; “Dünya bağı ile
ruhumuzun bağlanmasına izin verirsek dünya kaygısına dalıp mutluluktan uzak kalırız.” cümlesiyle
verilmiştir.
“Kaplumbağayla İki Ördek” fablıyla “Yusufçuk” masalı okuma metni olarak işlenmiş, etkinliklerle
hem söz varlığına katkı sağlanmış hem temel dil becerilerinden okuma, yazma ve konuşma becerileri
pekiştirilmiştir. “Kaplumbağayla İki Ördek” fablının yer aldığı tema olan erdemler fablda geçen kendini
beğenmenin kötü sonucuyla uyumludur. Fablın dil iletisi; “gevezeliğin, kendiyle böbürlenmenin kişinin
yaşamına mal olabileceği”dir. “Yusufçuk” masalının yer aldığı milli kültürümüz teması masalda geçen
kültürel ögelerden ötürü temayla uyumludur. Dil iletisi ise; “çocuklara verilen sorumlulukların yaşlarına göre
olması gerektiği”dir.
Erdemler temasında yer verilen “Akıllı Evlat” masalı dinleme metni olarak kullanılmış ve dinleme
becerilerine katkı sağlayarak etkinliklerle pekiştirilmiştir. Masalda iyiliğin ve yardımlaşmanın önemine vurgu
yapılmıştır.
İncelenen son kitap yine yedinci sınıf Türkçe ders kitabı olan Özgün yayınlarına aittir ve tablo
aşağıdadır.
Tablo 6. Özgün Yayınları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Masal ve Fabllar
Metnin Adı

Yazarı

Türü

Yer Aldığı
Tema

Akıllı Kız
Küçük İstavrit

AnonimKırgız masalları
Cevdet Kılıç

Sayfa
No

Masal

(dinleme

Erdemler

34

Fabl

(etkinlik

Erdemler

44

Fabl

(okuma

Duygular

74-75

Fabl

(etkinlik

Duygular

78

metni)
metni)

Meşe ile Saz

La Fontaine
metni)

Aslan ile Fare

Ezop
metni)

Anadolu Davulu

Mehmet
Önder

Horoz ile Tilki

Masal

(okuma

Sanat

metni)
La Fontaine

164166

Fabl(etkinlik

Sanat

194

metni)
Bilmemekten
Rahatsız Olmayın
Bir Kartal Hikâyesi

Richard
Carlson
Metin Koçak

Masal
okuma metni)
Fabl
metni)

Kişisel

(serbest
Gelişim

Kişisel

(etkinlik

228229
230

Gelişim

Dinleme metni olarak ele alınan ve erdemler temasında yer verilen “Akıllı Kız” masalında dürüstlük
değeri işlenmiştir. Erdemler temasında geçen “Küçük İstavrit” fablında yardımlaşmanın önemine vurgu
yapılmıştır. Kişisel gelişim temasında geçen “Bir Kartal Hikâyesi” fablında ise öz güven değeri işlenmiştir.
Duygular temasında yer alan “Meşe ile Saz” fablında böbürlenmenin kötü sonuçlarından
bahsedilmiştir. Sanat temasında yer alan “Anadolu Davulu” masalında ise müziğin önemi işlenmiştir.
Duygular temasında yer alan “Aslan ile Fare” fablı etkinlik metni olarak kullanılmış ve yarım
bırakılmıştır. Böylece öğrencinin yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak tamamlaması amaçlanmıştır. Sanat
temasında yer verilen “Horoz ile Tilki” fablında yapılarına göre fiillerin metinde bulunması istenmiştir. Bu
şekilde metin dil bilgisine katkı sağlamıştır. Deneyimin önemi üzerinde durulmuştur. Kişisel gelişim
temasında yer alan “Bilmemekten Rahatsız Olmayın” masalı serbest okuma metni olarak kullanılmıştır.
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Öğrenci böylece masalın güzel zaman geçirme işlevinden faydalanmıştır. Masalda sabrın önemi
vurgulanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ
İncelenen altı adet Türkçe ders kitabına bakıldığında; altıncı sınıf ders kitaplarından MEB yayınlarının
kitaplarından birinde 4 masal, 1 fabl; diğerinde 2 masal, 1 fabla yer verilmiştir. Özel yayınevinin kitabında ise
3 masal, 5 fabla yer verilmiştir. Yedinci sınıf ders kitaplarından MEB yayınlarına ait kitaplardan birinde 3
masal, 3 fabl; diğerinde 3 masal, 2 fabla yer verilmiştir. Özel yayınevinin kitabında 3 masal, 5 fabla yer
verilmiştir. İncelenen kitaplarda da görüldüğü üzere özel yayınlar masal ve fabllara daha çok yer vermiştir.
Altı Türkçe ders kitabında da görüldüğü üzere kullanılan masal ve fabllar öğrenci güzel zaman
geçirebilsin diye serbest okuma metinlerinde de sıkça kullanılmıştır. Okuma metni olarak yer verilen masal
ve fabllar hem öğrenciye görelik ilkesine bağlı kalmış hem de Türkçe Öğretim Programında yer alan temel dil
becerilerini geliştirmek adına dikkatli seçilmiştir. Dinleme metni olarak da yer verilen masal ve fabllar sözlü
gelenekler göz önünde bulundurularak doğru bir seçim olmuştur. Etkinlik metni olarak da yer verilen masal
ve fabllar hem dil bilgisine katkı sağlamış hem de yaratıcı düşünme becerilerini aktif kullanma açısından
bireye katkı sağlamıştır.
Ders kitabı için seçilen fabl ve masallar temalara uygun şekilde seçilmiştir. Yer alan masal ve fabllar
temayı içerik yönünden desteklemiştir.
Masal ve fabllarda işlenen dil iletileri diğer bir deyişle ana fikir öğrenciye amaçlanan mesajları vermek
için uygundur. Öğrenci okuduğu, dinlediği masal ve fabllarla istendik davranışlara sevk edilecektir.
İncelenen ders kitaplarında fabl ve masal türüne yeterince yer verilmediği görülmektedir. İki türe de
genellikle etkinliklerde yer verilmiştir. Yapılan benzer çalışmalarda da aynı sonuçlara varılmıştır. Çetinkaya
(2007:212) doktora tezinde incelediği Türkçe ders kitaplarında masal türüne ilişkin örneklerin çok az
olduğunu dile getirmiştir. Hatta masal olarak yer verilen bazı metinlerin ise bu türün özelliklerini tam olarak
yansıtmadığını belirtmiştir.
Öğrencilere kültürümüzün zenginliği olan bu türlerin bulunduğu kitaplar önerilebilir. Ders kitaplarında
daha çok yer verilmelidir.
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(18)
Juweria Farah GINDHE
SERVICES QUALITY IN AVIATION INDUSTRY ON CUSTOMER SATISFACTION OF AIRLINE
PASSENGERS THE CASE STUDY ADEN ADDE INTERNATIONAL AIRPORT IN SOMALIA
HAVACILIK SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ HAVA YOLU YOLCULARININ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ KONUSUNDA VAKA ÇALIŞMASI ADEN ADDE SOMALİ ULUSLARARASI
HAVALİMANI

ABSTRACT
This article investigates the impact of service quality management and customers ‘satisfaction in
aviation industry based on airline passengers at Aden Adde International Airport. It is qualitative
methodology’s research which uses two variables that identified as service quality and customer satisfaction
based on aviation industry. To assess the impact of the services quality on customer satisfaction in aviation,
this article develops the five dimensions of the services quality proxy variables such as check-in customer
services, in-flight services, customer airport reliability services, airport cargo customer services and
responsiveness of employees for delivering services to the airline customers. The main objective of these
proxies’ variables is to measure the effectiveness of the service quality on customer satisfaction. In order to
examine the impact of service quality that delivered on customer satisfaction, this article develops the
conceptual framework that gives the real structure bases on service quality on customer’s satisfaction.
The study finds that there is strong correlation between the service quality and customers’
satisfactions. The relations affect both, meaning that the service quality of the airport depends on customers’
satisfactions and the customers’ satisfactions depend on service quality in the aviation industries. From this
relationship the policy makers will develop a new policy that will add more clarity values to the human
resources and operational management and the development of civil aviation customer services at the Aden
Added International Airport in Somalia.
Keywords: Somalia, Services Quality, Customer satisfaction.

ÖZ
Bu makale, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndaki havayolu yolcularına dayalı olarak havacılık
endüstrisinde hizmet kalitesi yönetiminin ve müşteri memnuniyetinin etkisini araştırmaktadır. Havacılık
endüstrisine dayalı olarak hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti olarak tanımlanan iki değişkeni kullanan
nitel metodoloji araştırmasıdır. Havacılıkta hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisini
değerlendirmek için bu makale, check-in müşteri hizmetleri, uçak içi hizmetler, müşteri havaalanı güvenilirlik
hizmetleri, havalimanı kargo müşteri hizmetleri ve yanıt verebilirlik gibi hizmet kalitesi vekil değişkenlerinin
beş boyutunu geliştirmektedir. havayolu müşterilerine hizmet sunmak için çalışanların oranı. Bu vekillerin
değişkenlerinin temel amacı, hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkinliğini ölçmektir.
Sunulan hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisini incelemek için bu makale, hizmet
kalitesine gerçek yapıyı müşteri memnuniyeti üzerine veren kavramsal çerçeveyi geliştirmektedir.
Çalışma, hizmet kalitesi ile müşterilerin memnuniyeti arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya
koyuyor. İlişkiler her ikisini de etkiler, yani havalimanının hizmet kalitesi müşterilerin memnuniyetine
bağlıdır ve müşterilerin memnuniyeti havacılık endüstrilerindeki hizmet kalitesine bağlıdır. Bu ilişkiden yola
çıkarak politika yapıcılar, Somali'deki Aden Eklenmiş Uluslararası Havalimanı'nda insan kaynaklarına ve
operasyonel yönetime ve sivil havacılık müşteri hizmetlerinin geliştirilmesine daha fazla netlik katacak yeni
bir politika geliştirecekler.
Anahtar Kelimeler: Somali, Hizmet Kalitesi, Müşteri memnuniyeti.
147

http://www.turansam.com
*************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2021; Ay: Haziran; Cilt: 13/İLKBAHAR, Sayı: 50
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: June; Volume: 13/SPRING, Issue: 50
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

INTRODUCTION
The Aden Adde International Airport is situated in Mogadishu which is the capital city of Somalia.
From the year of 2010 the airport has been rehabilitee with new constructions in the context of the physical
renovation as well as the operational reforming to the different departments that are used to compose the Aden
Adde International Airport. However, the airport stands as the main centers for the increasing of the national
revenues of Somalia but it acts as the source of the getaway of international trade from Somalia to the rest of
the world. Eventually the airport becomes very famous to the migrants from the Somalia to the rest of the
world but specifically the airport has reconstructed so as to improve the service quality and customers’
satisfaction in airline passengers.
The Aden Added International Airport operates very well with neighboring countries such as Ethiopia,
Djibouti, Kenya, Tanzania, Uganda, European countries, Middle East countries, United States of America and
other Asian countries. Therefore, the service quality and customers’ satisfaction in the Aden Added
International Airport has significant contribution not only to the Somalia but also to the rest of the World. In
fact, the airport stands act as the connector from Somalia to the world in the sense of Tourism, diplomats and
international trade. In fact, this article incorporated with Aden Added International Airport has aimed to
investigate the major two departments such as the department of management organization and operational
department in connected with service quality and customers’ satisfaction. The airport service quality has
different services to facilitate the needs of airline customers and air flight communications services from one
airport to other airports. Generally, the airport management organization is composed of Airport Operation
(AOP), ATM networks, SEAC, and CAST.
All of these services are monitoring and controlling under the Operational management systems at the
airport. The airport operation (AOP) management provides communication services and collaborates with
stakeholders including airlines, airport operators, air navigation service providers, and the icing agents with a
single and common information (Suciu and Bosoc, 2019). It facilitates the communication services within the
country airport, and it integrates the communications services using ATM networks from one airport to the
rest airports of the world. The ATM networks facilities the network systems within the airports especially
from one department and other depart, and also it is associated with providing communications facilitations
from one airport to another airport. The ATM network is essentials because it gives information about the
security of the flights or planes during the take-off, once the flight in the space, and during the landing. All of
these mechanisms are being done due to the existence of the ATM network that enables the flights to operate
safely (Marik, 2018). The CASTE system as part of the operation management is referred to flight monitoring
especially in the area of airside and landside infrastructure, a high-fidelity representation of the flow of the
passengers through the various processes within the terminal, representation of the turnaround of the aircraft.
The Airport operational management gives information for passengers in the waiting rooms by updating them
through plasma tv screens which are located in different corners of the airport. The passengers who inboard
and dis-board get updated monitored and secured through the tv screen in the airport. It describes to passengers
about departing time and which flight should take to reach his /her final destination. Although the airports deal
with operational management systems there is a department of developing aviation customer services to ensure
that all activities related to the passengers and their goods are well secured and controlled.
In the development of aviation customer services, the airport provides services related to the logistic
and transportation of goods and services from one region to another or from one country to another country.
The control rooms for checking in and checking out of the visa control of all passengers, and security control
to ensure that all passengers are traveling safely on their journey. Therefore, the applications of Operation
Management and Development of aviation customer services should well be established to all airports within
the world. The systems make passengers and the countries to be safe for traveling from one country to another.
The number of airports increases every year in the world. This demonstrates that the airline transportation in
the world is taking the number to transport passengers and goods across the world (Al-tahat and Ajabri, 2019).
Therefore, the widening of transportations of the air flights is always going to the complexity of the
Operational Management and civil aviation customer services at the airport. The effectiveness of the
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Operational management systems in the airport, the security that has been established in the airport for the
passengers to travel safely are among the factors that enable most people to use the airline transportations to
move from one place to another. Sometimes it happens as the mistakes in the operational management that
cause the airplane to crash like was happening in the Ethiopian Boeing 737 Max plane in March 2019, but the
cases for the crashing of the air flight are very minimal in the world (Kalemba and Planas, 2015). In order to
facilitates the investigation, the study holds the services quality dimensions such as check-in, flight services
and airport cargo system at AADEN ADDE INTERNATIONAL AIRPORT.
These dimensions will measure the effect of the service quality towards the employees’ satisfactions.
Sorely to get the scientific results this study creates the following statement problem. Aden Added
International Airport is continued to experience great challenges particularly in civil aviation customer
services. Therefore, this article aims to assess the impact of the service quality of aviation industry services
on customers’ satisfactions. The outcome from the estimated results will be brought transformation and
reforms of the civil aviation industry in Somalia. This will be done due to the equipped of valuable transferable
knowledge that research will be discovered especially in the management of the civil aviation industry. For
scientific research the thesis should have the following general objective that is needed to be observed. The
main objective of this article is to determine the impact of service quality on customers’ satisfactions at Aden
Added International Airport in Somalia in the city of Mogadishu. Specifically, the article examines, the
passengers’ airline customers’ satisfaction, technological development of aviation customer services those are
provided, contribution and relationship between the services quality and airline passenger customer
satisfaction, key challenges faced by the civil aviation industry and give solutions from those challenges as
part of the outcome of the research at Aden Added International Airport in Somalia.
The article asks the following questions what the effect of services quality of airline customers
subsequently can be used to measure passenger satisfaction, what is the relationship between service quality
and customer satisfaction. Thus, these questions lead to the formulation of the null hypothesis such as H0 : The
services quality is efficiency on customers’ satisfaction of airline passengers, alternatively H1 : The services
quality of Aden Added is not efficiency on customers’ satisfaction of airline passengers in Somalia. Therefore,
the created hypothesis will be verified scientifically by using a significant probability result which is will be
obtained from the analysis phase as part of research results. Therefore, there is acceptance and rejections of
the null hypothesis meaning that, if the null hypothesis is being accepted then the hypothesis is not significant
and if it is the null hypothesis is rejected then the hypothesis is significant.
Therefore, the study will be practiced to test the above hypothesis. Despite several studies conducted
about the civil aviation industry in Somalia but this research investigates the operation management and civil
aviation of customer services at Aden Added International Airport in Somalia. This study investigates directly
on passenger customer services such as visa online application, logistic and transportation services, flight
connection roots from Somalia to the rest of the world, the landsides and the airside in Somalia. Most of the
researchers did not specify the operational management and development of the civil aviation industry in
Somalia by examining their functions and mechanisms towards the management of the civil aviation industry
in Somalia. Therefore, the aspects of the investigations have significant evaluations of the construction or
reforming of operational management and development of civil aviation customer services at Aden Adde in
Somalia. Most of the studies related to the civil aviation industry focus on general issues related to either
Puntland International Airport or but this research will examine only Aden Added International Airport in
Somalia. It is current research, therefore, will add a new literature review to the academic world. The findings
from this research will add more values for reforming and creating good policies which are related to the
operational Management and Development of the civil customer services to the airline passengers. The study
is organized by introducing the literature review, methodology and data analysis conclusion and policy
recommendation. The policy based on the emphasis on the good policy that will help the government of
Somalia to improve the aviation industry in Somalia. The policy recommendation is very sensitive to the
analysis. We always research for finding the problem then we have to come out with the solutions from those
problems. Therefore, we need to have the policy-based that will influence the policy that should be established
149

http://www.turansam.com
*************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2021; Ay: Haziran; Cilt: 13/İLKBAHAR, Sayı: 50
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: June; Volume: 13/SPRING, Issue: 50
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

to minimize or to mitigate the problem. Thus, the following section of the study is concerned with the literature
review from the topic of the research that is service quality and customers’ satisfaction at Aden Added
International Airport in Somalia.
2. Literature review: - The thought of schools has discussed the operational management and civil
aviation industries from different perspectives. The scholars to conclude that the establishment of effective
and more secure of the operational management systems and civil aviation customer services normally depend
on the technological development of the country, the ability of the economic performance of the country, and
the strategic and influencing of the international trade of the country. All of these factors contribute to the
existence of effective and strong operational management and secured aviation systems. For instance,
Koksalmis (2019) conducted his study which is related to the Operational management perspective in air
transportation management. Since there are huge demand airline services to the market equilibrium, and the
market is competitive, there is the need to provide the quality and standard airline services that incorporated
with the low cost effective (Koksalmis, 2019). The operational management system in the airport must be
protective and user friendly so as all the passengers must be updated and getting information through it. The
strength of the airport operations and its management are differing from one country to another. The airport
operational systems established in the developed countries are normally different from the developing
countries. The airport operations management that established in the United States of America, the Republic
of China, and the Republic of Turkey are normally different from those established in developing countries
such as Mozambique and The Republic of Congo. The biggest countries have huge numbers of flights that are
grounded and leaving by differing of the fraction of second, thus the airports that receive the lower flights its
operational systems are different from the country that receives the higher rate of the flight at the same time.
The number of flights operating in UK airspace is expected to hit a record high on Friday as more than 9,000
planes take to the skies on the same day as schoolchildren around the world stage a climate strike (Guardian,
2019).
Chen (2008) argued that the quality and better services that are provided to the airline passengers
always make the passengers to be attracted and to be used for traveling across the world. Chen has the
following postulates when the operation management systems in the flight becoming better that attract more
passengers to use flight transportation (Chen, 2008). Airline transportations are the major means of
transportation in the world. It connects the international trade of country to country, region to region, the
continent to content across the world. Therefore, the system of Airport Operation for transportations should
be well structured and secured to make the passengers feel comfortable and secured during traveling across
the world. According to the International Airport Transportation Association (IATA) in 2018 the world’s
airlines provided about 4 billion passengers the freedom to travel over a global network of some 22,000 routes.
The average cost of this transport was half that of two decades ago. And since 2010 the carbon footprint per
passenger has reduced by about 2.8% per year (Martin-Gill, 2018).
Generally, the Operational Management system in the airport deal with different functions that are
used to control the landside and airside even the monetary and control activities of passengers in the airport.
Many of these systems incorporate with software and database that connect one point to another, one airport
to another control the turning and the deviations of the flight at the airport. Therefore, for the airport to become
more effective for services provided must be advantage competitive by allowing the competitive operation
strategies in the market equilibrium (Marks, 2013). Therefore, the thoughts from scholars explain the services
quality on customers’ satisfaction operation Management and services in the aviation industry on how it
operates. Different systems that aggregating together facilitate the aviation industries to become more
effective. Owing to that the Aden Added International Airport in Somalia is among of the airport that operates
globally. It is strategic airports in the beautiful island in the world that facilitates the airline passengers to have
their traveling for diplomatic purpose, tourism purposes, international trade purposes, and home affairs
purposes. Likely enough, some studies have been conducted to investigate the effectiveness of the operation
management of the civil aviation industry in Somalia. Most of them come with different findings from these
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studies. According to the enhancement of the technology in the aviation industries especially in the area of the
Operational management and customer services, this research will tend to investigate.
3: Methodology: - The study uses the qualitative method was the open-questions using the
questionnaires has been distributed and asked. The survey of the study conducted by involving all the
departments and both domestic and international passengers at Aden Added International Airport in Somalia.
The study will collaborate for Somalia aviation Authority under the government of Somalia and the data will
be collected from the expert of the civil aviation industries in Somalia here including the department of the
Operation and Management of Aden Added International Airport, The department of the logistic and
Transportation of Aden Added International Airport that is known as CARGO Airport system, the internal
defense Migration department for security and passport control at Aden Added International Airport in
Somalia. The interviews will last for an average of 45 min and were recorded, unless requested otherwise by
the interviewee. The fieldwork will take place in 2020. In addition to the interviews, secondary sources such
as press releases, newsletters, newspaper reports, trade magazines, and company brochures were collected
(some from the organizations to aid our analysis.
The research will have the following variables operational management based on all operations found
in the Aden Added International Airport, the landside, and airside of the flight at Aden Added International
Airport. The cargo systems and the passenger services are provided by the Aden Added International Airport
or its customers. the investigation will start from the year 1990 to 2020. the period time has been identified
due to the easiness of data availability. The Airport Operational Management system is the airport that refers
to all systems that used to facilitate the mechanisms of the flight to take-off and landing in the airport. The
operations direct the flight to the landside and airside. Furthermore, Operation management provides
communications through the ATM networks to have the flights and airport integration especially for the
deviations of the flight during the landing process.
It controls the security of the airports and gives the proper information of the passengers during
departure for board or dis-board in the airport. Although, some studies related to operational management at
Aden Added International airport have been conducted most of them couldn’t focus on the technical part of
the operational management system. Thus, this study includes this variable as an essential and valuable
element for discovering the strength and the weakness of the operational management system at Aden Added
International Airport. The study investigates all services that are provided by the Aden Added International
Airport in Somalia. this section will use the proxy variables such as cargo system, visa applications, and
transportations within the airport, transportation from the airport to the destination based on the category of
the traveling status, the control of covid-19 operations for the passengers who arrived at Aden Added
International Airport in Somalia. the justification of this variable gives help us to get feedback about the
customer services that are given to the airline passengers once they arrive at the Aden Added International
airport. at the end of the investigations, it will help the policymakers to employ the policies that will help to
advance the services that are provided at the Aden added international Airport for the airline passenger.
Theory-based: - The study uses to apply the Dynamic equilibrium theory which is based on
operational management and institutions. Dynamic capabilities theory examines how institutions, departments
integrate, build, and reconfigure their internal and external institutions-specific competencies into new
competencies that match their turbulent environment (Teece and Shuen, 1997). The theory assumes that the
institution with greater dynamic capabilities will outperform institutions with smaller dynamic capabilities.
The theory is to understand how institutions use dynamic capabilities to create and sustain a competitive
advantage over other institutions by responding to and creating operational management changes (Teece,
2007).
Conceptual Framework: - The conceptual framework of this research will categorize into two parts.
The first phase is related to the conceptual theory of this research topic that is based on theory of Management
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organization principals or ethics and the second parts is related to the conceptual model of this research. The
following is conceptual theory of this research.
Study’s conceptual model: - The conceptual model that assess the services quality by including five
dimensions; check-in customer services, in-flight services, customer airport reliability services, airport cargo
customer services and responsiveness of employees for delivering services to the airline customers. In the
customer services the model will investigate the domestic and international airline passengers at Aden Added
International Airport in Somalia
figure.1: services quality in aviation industry on customer satisfaction of airline passengers
Security, Passport
and Visor control
Bag gaging
A
handling
services
Airside and
handling
Landside
Airport
plasma
screen board

Domestic
passenger

Check-in
Flight services
Customers
‘airport
reliability
Airport’s
services
cargo
services
Customers’
goods
services

Customer
satisfaction
International
Passenger

The model above represents the conceptual framework of the assessment of services quality in aviation
industry on customer satisfaction of airline passengers at Aden Adde International Airport in Somalia. The
model has been extracted from the article entitled as
The research will develop the scientific model to investigate the effectiveness of the operational
management and development of civil aviation customer services. Therefore, it develops the production
function that is represented as
Yt = f (At SQαt )
0<α<1
(1)
Meaning that Yt represent the customers satisfaction, At is technological development and SQαt is a
service quality. Furthermore, this equation can be linearized form and to be expressed as
lnCSt = lnA0 + βt lnSQt
(2)
but the study is related to proxy variables of operational management and development civil aviation
customer services. Therefore, the equation above can be expressed as the
CSt = lnA0 + βt lnSQt + ɛt
(3)
The “ln” represents the natural logarithm, Yt replaced by Customer’s satisfaction at Aden Added
International Airport in Somalia, β represent the coefficients parameters related to the specific variable, and
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ɛt represent the error term of the ordinary least square. Thus, the study will use the linear regression and
ordinary least square method to find the scientific estimated results.
4. Estimated results and Discussion:
This section is characterized by the outcomes and explains the statistical interpretations associated with
data analysis from the appropriate model. It comprises presentations of descriptive data for all variables, which
include in the statistical tools such as linear regression and ordinary least square for data analysis. In this
sectional, the cross-sectional data collected from the primary data will be converted to the empirical analysis
using the ordinary least square. Data analysis; - The SSPS one of them can be used for the analysis phase.
Demographic and data entry information were used to obtained by using structured questionnaires after data
being collected, then the data will be entered and analyzed by using the advanced statistical package for further
analysis. Graphs, charts, and tables will be used to summarized and presenting major findings. Descriptive
statistics like number and percent will be used to illustrate socio-demographic characteristics of the study
population. 95% confidence interval will be used for the association between dependent and independent
variables, and a p-value equal to or less than 0.05 will be considered significant. The outcome will be recorded
as significant or not significant in the operational management and development of the civil customer services
at Aden Added International Airport in Somalia.
Table 1 scale interrater and agreement reliability
Interrater
Agreement
Variables
Security, passport and visor control
Bag gaging handling services
Air side and land side
Airport plasma screen board
Domestic passengers
International passenger
Source from questionnaires of

.90
.80
.81
.76
.85
.92

Cronbach’s α Eigenvalue

.82
.82
.80
.81
.87
.86

2.60
2.62
2.16
2.60
2.35
3.27

Variance
Explained%

65.05
65.56
71.98
64.97
66.95
65.33

All the variables show that the interrater agreement is greater than 7%, Cronbach’s αis greater than 5%
and eigenvalue is greater than 1.00, means that the internal integrity of the data is acceptable, stable and
sufficient. The reliability of the data means the data is free from error.
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Table 2: Source from the questionnaires
Assessment of discriminant validity: Chi-square differences between fixed and free models
Variable
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

Security, passport and visor control
Bag gaging handling services
Air side and land side
Airport plasma screen board
Domestic passengers
International passenger

2

132.3
124.4
137.32
133. 24
127.32
137. 05

3

45.32
63. 56
72.32
66.72
89.23

4

43.21
77.34
34.22
34.54

5

57.68
86.71
93.56

6

76.93
71.84

84.67

All Chi-squares are significant at 1%

All the Chi-square were tested from this investigation and it shows that the Chi-square is efficiency.
This shows that there is validity of discriminant of between the variables of service quality in Aviation industry
and customer satisfaction of airline passengers at Aden Adde International Airport in Somalia.
Table 3: Mean standard deviation and correlation coefficients
Variable

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Security, passport and visor control
Bag gaging handling services
Air side and land side
Airport plasma screen board
Domestic passengers
International passenger

Mean

3.29
3.4 9
2.45
3.23
3.22
3.11

STD

.83
.79
.91
.82
.81
.84

1

0.34**
0.243*
- 0.54**
0.13**
0.42**

2

.0.342*
0.78**
0.25*
0.55**

3

4

0.31***
0.35*
-0.87*
0.82*
073***

5

0.453**

*ρ˂ 0.05, **ρ˂0.01, ***ρ˂0.001
The mean, standard deviation and correlation coefficients indicated at the table 3. All the correlations
among the variables are significance, meaning that there is closely and significance of the relationship of
quality services that provided in Aden Adde International Airport and the airline passengers in the context of
satisfaction.
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Table 4 Linear regression model
Independent Variables
Security, passport and visor control

coefficient prob**
.0.3342***

Bag gaging handling services

-0.5432

Air side and land side

0.8123**

Airport plasma screen board

0.7211

Constant

0.4231*

R2

0.6238

F-statistic

34.37***

*ρ˂ 0.05, **ρ˂0.01, ***ρ˂0.001
Table 4 indicates the relationship between the services quality in aviation industry and customer
satisfaction in Aden Adde International Airport in Somalia. The results show that most of the customers
perceive efficiency services from security, passport and visor control. Favorable conditions for the Air side
and land side. But there are insignificance results for Bag gaging handling services and Airport plasma screen
board. The post estimation of the data is efficiency since the R-square is greater than 50% and the F-statistic
is significant.
5. Conclusion and Policy Recommendation
The aim of this article is to investigate the services quality in Aviation industry and customers’
satisfaction of Airlines Passengers at Aden Adde International Airport in Somalia. The investigation is
quantitative methodology that contain primary data of questionnaires from the department of the Aviation
industry at Aden Adde International Airport Industry in Somalia. The outcome from this investigation
indicates that there are the good services that Aden Adde International Airport provide in the areas of security
passport and visor control, also there is the efficiency services being provided in the Airside and Land side.
However there some more effort that Somalian government through Aviation ministry should work more in
the area of Bag gagging handling services and Airport plasma screen Airport.
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(19)
Dr. Öğr. Üyesi Arzu CABAROVA34
DİLÇİLİK ƏDƏBİYYATINDA “MƏNA” və “ANLAM” ANLAYIŞLARININ
FƏRQLƏNDİRİLMƏSİNƏ DAİR
DİL EDEBİYATINDA "MANA" ve "ANLAM" ARASINDAKİ FARK ÜZERİNE
ON THE DIFFERENCE BETWEEN "MEANING" and "MEANING" IN LINGUISTIC
LITERATURE

ÖZ
“Mana” ve “anlam” kavramları bilimsel üslupta farklı terimler olarak ele alınır. “Mana” ve “anlam”
terimleri sadece dilbilimin değil, hem de felsefe, mantık, psikoloji gibi bilim dallarının araştırma alanına
dahildir. Mana insan faktörü olmadan sözlükte mevcuttur, anlamın var olması için ise en iki şahsın katılımı
şarttır, zira anlam iletişim sürecinde oluşur. Mana, dili konuşanların emrinde hazır vaziyette bulunur, anlamı
ise “tutmak”, “sezmek”, “tahmin etmek” vs. gerekir. Anlam, bilgi tabanı, sosyal normlar, bağlam, amaç vs.
gibi pragmatik etkenlerle ilgilidir. Mana dar, anlam ise geniş kavramdır.
Bu makalede de anlambilimin ana kavramlarından olan “mana” ve “anlam” araştırılmış, aralarındaki
farklar tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: dilbilim, mana ve anlam kavramı, mantık, anlambilimi.

ABSTRACT
The concepts of “meaning” and “sense” as one of the basic concepts of semantics science are
investigated in the article. In many dictionaries the words “meaning” and “sense” are given as synonyms for
both in some moments. It is not so easy to distinguish between the words “meaning” and “sense” in everyday
style of Azerbaijani language. In literary translations, "sense” is often translated into Azerbaijani as
“meaning". So, the word “sense” is not often used in the style of everyday life in our language, and some
people ask "what is the meaning of this?", "What does this mean?” and it works in sentences like that. At the
same time the word “meaning” is often found in the “household” style as well as in other functional styles.
And thus it really acts as a synonym for the word “sense”.
It is interesting that the word “sense” is not used in Azerbaijani language very often, however we
cannot say this in relation to the word “meaning”. In Azerbaijan language the verb “understand” is treated
as a synonym for the verb “know”, “perceive", “grasp”, etc. and it is often used in everyday spoken
language. “Meaning” is related to the verb “to understand”, and the word “sense” corresponds to the verb
“know”. So this is the main difference between the concepts “meaning” and “sense”. Thus, the meaning of
the word means how to understand it, percept it.
Keywords: linguistics, concept of meaning and sense, logic, semantics.
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GİRİŞ
Məqalədə semantika elminin əsas anlayışlarından olan “məna” və “anlam” anlayışları araşdırılır. Bir
çox lüğətlərdə “məna” və “anlam” sözləri bəzi məqamlarda həm də sinonimi kimi verilir (bax. ADİL, L,
WDG, Duden, ТСРЯ). Azərbaycan dilinin məişət üslubunda da “məna” və “anlam” sözlərini bir-birindən
fərqləndirmək o qədər də asan deyil. Bədii tərcümələrdə “anlam” Azərbaycan dilinə çox zaman “məna” kimi
tərcümə edilir. Belə ki, “anlam” sözü dilimizdə məişət üslubunda çox işlənən söz deyil və dar çərçivədə
bəziləri tərəfindən “Bunun anlamı nədir?”, “Bu nə anlama gəlir?” və sairə kimi cümlələrdə işlədilir. Bunun
qarşılığında isə “məna” sözünə digər funksional üslublarda olduğu kimi məişət üslubunda da tez-tez rast
gəlmək olur. Burada o, “anlam” anlayışını ifadə edərək, həqiqətən də onun sinonimi kimi çıxış edir. Maraqlısı
budur ki, “anlam” isminin Azərbaycan dilində məişətdə az istifadə olunduğunu iddia etdiyimiz halda, bunu
“anlamaq” feilinə münasibətdə söyləyə bilmirik. “Anlamaq” feili “başa düşmək” feilinin sinonimi kimi işlənir
və onu gündəlik danışıq dilində kifayət qədər çox işlənən sözlər sırasına daxil etmək olar. “Məna” bilgi ilə
bağlı olduğu üçün feil kimi ona “bilmək” sözü, “anlam” sözünə isə feil kimi “anlamaq”, “başa düşmək” sözləri
uyğun gəlir. Elə “məna” və “analm” anlayışlarının fərqi də buradan doğur. Beləliklə, sözün anlamı onun necə
başa düşülməsi, anlanılması deməkdir.
“Məna” və “anlam” arasındakı fərqlər
İndi isə “məna” və “anlam” arasındakı fərqləri daha aydın şərh etməyə çalışaq. Məna üçün nisbi
sabitlik səciyyəvidir, yəni uzun zaman aralığında həmişə eynilə olduğu kimi qalır; o dəyişməzdir, lüğətdə
mövcuddur, danışıq prosesində anlamla sıx əlaqədədir. Anlam mənadan fərqli olaraq dinamikdir, müxtəlif
kontekstlərdə situativ olaraq dəyişə bilir. Onun var olması üçün qarşı tərəf olmalıdır, belə ki, anlam
kommunikasiya (danışma, yazışma) prosesində təzahür edir. Nümunə üçün aşağıdakı misallara nəzər salaq:
Maşın yolunu keçmək istəyən uşağa atasının “Qırmızıdır!” deməsi “yolu keçmək olmaz” anlamına
gəlir. Şəkərli diabet xəstəsi olan baba nəvəsinin oan uzatdığı qızıləhmədi almanı “Qırmızıdır” deyərək,
implisit olaraq ondan başqası ilə dəyişməsini xahiş edir. Bu situasiyada “qırmızıdır” sözü “şirindir”, “yeyə
bilmərəm” , “başqa birisi ilə dəyiş” və s. kimi anlamda işlənib. Göründüyü kimi, “qırmızı” sözü bu cümlələrdə
öz lüğəvi mənasından “tam” fərqli anlamlarda işlənib. Yaxud da danışıqda bu kimi cümlələrə rast gəlmək
olur: “Bu şeyi bura(ya) qoyma.” Kənarda duran, yəni işin içində olmayan, bir şəxs “şey” sözünün anlamını
başa düşməyəcək. Belə ki, “şey” sözünün konkret mənası yoxdur. O, “məişətdə, işdə və s.-də lazım olan hər
hansı bir cisim, maddə, zad, əşya, nəsnə” bildirir (ADİL, IV cild, s.197). Söhbətin nə barədə olmasından
məlumatsız olan və bu səbəbdən də “sey”i anlamayan kənar şəxsdən fərqli olaraq, ünsiyyətdə iştirak edən
qarşı tərəf “şey” sözünün anlamını dərhal dərk edir. Bu arada Q. Freqeyə istinad etmək istərdik. Q. Freqeyə
görə, “Abendstern” və “Morgenstern” (Azərbaycan dilində: “Dan ulduzu”, “Zöhrə ulduzu”,
“Karvansındıran”) eyni mənalı sözlər olsa da, müxtəlif anlamlarda işlənə bilir (G. Frege, 1892: 27). Belə ki,
birisi üçün gecə (axşam) ulduzu olan, digəri üçün dan (səhər) ulduzu olan Venera bir mənaya, iki anlama
malik ola bilir.
Sözün və ya ifadənin anlamını müəyyənləşdirmək üçün müəyyən amillər vacibdir. Bunlara A. E.
Boçkarevin sadaladığı praqmatik faktorları aid edə bilərik: bilik bazası, sosial normalar, kontekst,
propozisional münasibət, məqsəd, fikir (rəy), inam. Propozisional münasibət deyəndə bir şeyə daxili koqnitiv
və ya emosional münasibət nəzərdə tutulur. (О. Хеффе, 2009: 338) A. E. Boçkarev həmçinin qeyd edir ki, bu
faktorlar yazılı əsərləri (языковые произведения) təhlil edərkən kontekst daxilində anlamı dərk etməyə
imkan verir (A. E. Бочкарев, 2014: 187-188).
“Məna” və “anlam” bir sıra yaxın elmlərin ümumi anlayışı olduğu üçün bu mövzuya bir çox dilçi,
filosof, məntiqçi, psixoloq alimlər müraciət etmişlər. Bəzi müəlliflərin bu barədə araşdırmalarını nəzərdən
keçirmək maraqlı olardı.
“Məna” və “anlam” anlayışlarını ilk fərqləndirənlərdən biri olan Q. Freqe yazır ki, bir mənaya (leksik
məna) müəyyən anlamın uyğun gəlməsi heç də o demək deyil ki, hər bir anlamın da müəyyən bir mənası var
(G. Frege, 1892: 27).
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N. V. Voloşinov göstərir ki, deyilənin anlamı yalnız onun (deyilənin) reallaşdığı situasiyanı
dəqiqləşdirəndə məlum olur. Misal kimi N. V. Voloşinov aşağıdakı situasiyanı göstərir: İki nəfər otaqda
oturub. Susurlar. Biri deyir: “Belə!”. “Belə” sözünün ayrılıqda mənası olsa da, onun bu situasiyada heç bir
anlamı yoxdur (A. E. Бочкарев, 2014: 189).
K. Lehmann qeyd edir ki, mənanı bəziləri “Bedeutung”, digərləri “Standardbedeutung”, anlamı isə
“Sinn” və ya “Benutzerbedeutung” adlandırırlar. O, “məna” və “anlam” anlayışlarının müxtəlif cür
adlandırılmasını deyil, onların arasındakı həqiqi fərqi diqqət mərkəzinə cəkməyin lazımlığını vurğulayır. K.
Lehmanna görə, dil, dil işarələrinin mübadiləsi vasitəsilə, anlamın birlikdə yaradılmasıdır. Anlamın yaranması
dilin kommunikativlik və koqnitivlik kimi funksiyalarından da yüksəkdə durur. Ümumi anlam, K. Lehmanna
görə, danışıq situasiyalarında yaranır. Bir tərəf işarələri ötürür, qarşı tərəf isə nəzərdə tutulanı başa düşür, yəni
anlayır (das Gemeinte erschließen).
Danışıq situasiyasında ifadə olunan (deyilən ifadə) deyən tərəfin demədiyi, lakin nəzərdə tutduğu bir
çox komponentləri özündə cəmləşdirir və bu komponentlərin cəmi “anlamı” təşkil edir. K. Lehmann ifadənin
mənasını onun tərkib hissələrindən və həmin dil sisteminin qaydalarından yaranan kompozisiya kimi qəbul
edir. Müəyyən mənası olan ifadəni işlədən şəxs danışıq situasiyasına və bu situasiya üçün müvafiq olan sosial
davranış normalarına əsaslanır. Dinləyən isə bunlardan istifadə edərək öz anlamını tamamlayır, başqa cür
desək, anlamını tamamlamaq üçün bunlardan yararlanır.
K. Lehmann göstərir ki, nəzərdə tutulanı kodlaşdırmaq üçün dil işarələri kompleks halda istifadə
olunur, yəni sözlərdən konstruksiya yaradılır və bu zaman həmin sözlərin mənasından istifadə edilir. Məna dil
sisteminin qaydalarına müvafiq həmin konstruksiyanın yaratdığı assosiasiyadır. Hər bir sözün mənasını
lüğətdə də tapmaq olar. Bütöv konstruksiyanın mənasını açmaq üçün əlavə olaraq dilin qrammatik qaydalarını
da bilmək lazımdır. Hər iki halda da məna (sözün və konstruksiyanın mənası) danışıq situasiyasından asılı
deyil.
Deməli, nəzərdə tutulan anlamı ifadə etmək üçün istifadə olunan dil işarələri öz mənaları ilə birlikdə
yalnız bir ip ucudur (işarədir). Tam anlamın yaranması üçün bu kifayət etmir. Əks halda bu sonsuz reqresə
səbəb olardı. Dilçi alimə görə, biz ümumi halda bundan çıxış edirik ki, qarşı tərəf insan olduğu üçün bizi
anlayır; fərdi halda isə qarşı tərəfin də eyni dildə danışmasına əsaslanaraq bizi anladığna ümid edirik.
K.Lehmann daha sonra yazır ki, dil işarəsi dilin elementidir və o virtualdır. Virtuallıq onun semantik
məzmununa da aiddir. Semantik məzmun dil sistemində həmin işarə ilə assosiasiya yaradır və bu məzmun
mənanın özüdür. İfadə etmə (demə) danışıq situasiyasının (kommunikativ mübadilənin) elementidir və o
aktualdır. Aktuallıq onun semantik məzmununa da aiddir. Bu semantik məzmun, kontekst və dünyagörüşü də
daxil olmaqla istifadə olunan işarələrin mənası ilə danışıq situasiyasının kombinasiyasından yaranır. Bu halda
biz anlamdan danışırıq (Ch. Lehmann, 2019).
M. V. Nikitin qeyd edir ki, psixologiya və dilçilikdə “məna” eyni dil kollektivində danışanların hamısı
üçün eyni olan və bu səbəbdən də danışıq aktlarında anlamanı təmin edən işarə məzmununun daimi tərkib
hissəsi kimi şərh edilir. Lüğətlər sözün məhz mənası ilə məşğul olur. “Anlam” isə fərdə xasdır, şəxsiyyət
kateqoriyasıdır. Dil vahidlərinin “anlamı” hərəkidir və insandan insana, mətndən mətnə fərqlənir. Müəyyən
bir mətn daxilində dil vahidlərinin və onların əmələ gətirdiyi birləşmələrin fərqli insanlar tərəfindən
anlanılmasındakı (başa düşülməsindəki) fərqlər və eləcə də həmin vahidlərlə əlaqələndirilən təsəvvürlərdə,
assosiasiyalarda və dəyərləndirmələrdəki fərqlər məna ilə deyil, məhz anlam ilə bağlıdır. Anlam fərdin
təcrübəsinin və psixikasının xüsusiyyətləri ilə şərtlənir (М. В. Никитин, 1988: 37-39).
S. İ. Ojeqova (ТСРЯ, 1996) istinadən məna və anlamın hər ikisinin də məlumatlandırıcı mahiyyətə
malik olduğunu deyən İ. M. Kobozeva onları “məzmun” və ya “məlumat” kimi qiymətləndirir. “Anlam”
anlayışında isə insan faktoru da ortaya çıxır, çünki “anlam” şüur vasitəsilə dərk olunandır. İ. M. Kobozeva
məna və anlam arasındakı fərqləri müəyyənləşdirmək üçün həmin sözlərin kontext daxilində əhatəsini
müxtəlif aspektlərdən təhlil edir və aşağıdakı nəticəyə gəlir:
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- Başqa sözlərlə (məzmun daşıyıcıları ilə) əlaqədə “məna” sözü şüurda müəyyən bir işarələr sisteminin
mövcudluğu haqqında ehtimal (презумпция) yaradır və”məna” sözü də daxil olmaqla həmin sözlər bu
sistemin elementi kimi çıxış edir. “Anlam” isə belə ehtimal yaratmır.
- Məna ilk növbədə sözün lüğəvi şərhini xatırladır, anlam isə sözün ifadə etdiyi bütün mahiyyətlərin,
məzmunların məcmusunu nəzərdə tutur. Anlam sözün assosiasiyaları ilə əlaqədə ola bilər.
- Məna zamanca stabildir, invariant məzmuna malikdir. Bu məzmunu bilmək üçün dili bilmək şərtdir.
Anlam zamanca dəyişkəndir, danışıq iştirakçılarından asılı olaraq variasiya edir. Anlamı dərk etmək üçün dil
biliklərinə ehtiyac duyulmur.
- Mənanın təyinedici sözləri az olduğu halda, anlamı təyin edən sözlər geniş əhatəyə malikdir.
- Məzmunun mövcudluq sahəsini dəqiqləşdirən feli bağlama tərkibləri yalnız anlam üçün tipikdir,
məna üçün səciyyəvi hesab olunmur.
- Məna məzmunla sıx əlaqədədir, onu müəyyənləşdirmək və bilmək (öyrənmək) olur. Anlam isə
dəyişkəndir, tənzimedilməzdir (нерегламентированное), onu “axtarmaq”, “tutmaq”, “anlamaq”, “tapmaq”,
“açmaq” lazım olur. Haşiyə çıxaraq qeyd edək ki, A. Komt-Sponvil (A. Comte-Sponville) də öz fəlsəfi
lüğətində anlam haqqında eyni fikri söyləyir. “Anlam subyekt üçün və subyekt sayəsində mövcuddur” deyən
filosof alimə görə, anlama zinət əşyası və ya bank hesabı kimi malik olmaq olmaz, onu axtarmaq, təqib etmək,
itirmək, təxmin etmək lazım gəlir (Конт-Спонвиль, 2012).
İ. M. Kobozeva öz fikirlərini ümumiləşdirərək qeyd edir ki, anlam və məna dildaşıyıcılarının şüurunda
bir-birinə çox yaxın olan, lakin eyni olmayan konseptdir. Sözün mənası həmin sözlə bağlı konvensional
(ənənəvi) məlumatdır. Sözün anlamı isə müəyyən zaman aralığında informasiyanı qəbul edənin şüurunda
həmin sözlə bağlı olan məlumatdır (И. М. Кобозева, 2000: 9-13).
S. Abdullayev dil işarəsinin işarələdiyi obyektin, hadisənin gerçək mahiyyətini dəyişə bilmək
xüsusiyyətini dərketməni çətinləşdirən bir faktor kimi qəbul edir. Dilçi alim dil işarələrinin dərketmə və
ünsiyyət prosesində çox zaman öz substansional dəyərindən uzaqlaşa bildiyini qeyd edir (S. Abdullayev, 2013:
15). Onun çəkdiyi “biz” misalı bu mənada maraqlıdır. Oğru bizi (iynəyə oxşayan ucu şiş metal alət) cibində
gizlədərək, qarşı tərəfi aldatmaq məqsədilə oğurluqdan xəbəri olmaması haqda and içir: “ Allahin adı haqqı
bu oğurluq məsələsinin bizə dəxli yoxdur”. Danışan “biz” deyəndə cibindəki aləti nəzərdə tutur, dinləyən isə
“biz”i birinci şəxs əvəzliyi kimi, yəni danışan tərəf kimi qəbul edir (S. Abdullayev, 2013: 94). S. Abdullayev
öz əsərini qeyri-səlis dilçilik problemlərinə həsr etsə də, bu fikirləri anlam (dərketmə) və məna arasındakı
münasibətlərə də aid etmək olar.
Göründüyü kimi, yuxarıda adları çəkilən tədqiqatçılar ”məna” və “anlam” anlayışlarını bir qədər fərqli
aspektlərdən araşdırsalar da, gəldikləri nəticələr bir-birinə çox yaxındır.
NƏTİCƏ
Deyilənləri ümumiləşdirərək, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, “məna” və “anlam” məişət üslubunda
bir-birinə sinonim kimi çıxış etsələr də, elmi üslubda fərqli terminlərdir. Məna və anlam yalnız dilçiliyin deyil,
həm də fəlsəfə, məntiq, psixologiya elmlərinin araşdırma obyektidir. Mənanı bilmək üçün dil biliklərinə
yiyələnmək zəruridir; anlam üçünsə bu vacib deyil. Məna insan faktoru olmadan lüğətdə mövcuddur; anlamın
var olması üçün ən azı iki nəfərin iştirakı mütləqdir, belə ki, anlam ünsiyyət prosesində yaranır: biri işarəni
ötürür, digəri isə onu anlayır. Məna dildaşıyıcılarının sərəncamında hazır vəziyyədə durur, anlamı isə
“tutmaq”, “sezmək”, “təxmin etmək” və s. lazım gəlir. Mənadan fərqli olaraq anlamı “itirmək” də
mümkündür. Məna zamanca stabildir, invariant məzmuna malikdir; anlam zamanca dəyişkən, kontekstdən
və kommunikasiyada iştirak edənlərin fərdi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq variasiya edir. Anlam bilik bazası,
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sosial normalar, kontekst, məqsəd və s. kimi praqmatik amillərlə sıx bağlıdır. Məna dar, anlam genış
anlayışdır. Bir mənanın bir neçə anlamı ola bilər.
Sonda A. Komt-Sponvilə (Конт-Спонвиль, 2012) müraciət edərək onun fəlsəfi anlamda dediyi
”Anlam bizim .... etdiyimiz deyil, bizim .... etmək istədiyimiz şeydir” sözlərini dilçiliyə tətbiq etsək, deyə
bilərik ki, anlam bizim dediyimiz deyil, bizim demək istədiyimizdir. Məna isə anlamı yaradan elementlərdən
biridir.
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Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÇİFTOĞLU ÇABUK*
TERCEME-İ SİTTĪN Lİ-CĀMİU’L-BESĀTĪN ÖRNEĞİNDE TÜRKÇE KELİMELER ve
YABANCI KAYNAKLI KARŞILIKLARI
TURKISH WORDS and THEIR FOREIGN ORIGINATED RESPONSES IN THE EXAMPLE OF
TERCEME-İ SİTTĪN Lİ-CĀMİU’L-BESĀTĪN

ÖZ
Diller din, bilim, ticaret, edebiyat, spor, ekonomi, politik ilişkiler vb. sebeplerle diller birbirlerinden
kelime alırlar. Alıntılanan kelimelerin bir kısmı ses, biçim, anlam açısından bazı değişimlere uğrayarak dile
yerleşir. Genellikle bu alıntıların dildeki karşılıkları, kelimeyi daha anlaşılır hâle getirdiği gerekçesiyle, “eş
anlamlı” veya “anlamdaş” olarak adlandırılmıştır. Buna karşılık, iki veya daha fazla kelimenin aynı bağlamda
birbirlerinin yerini kullanılabilmesinin mümkün olmadığını savunan araştırmacılar, “yakın anlamlı” veya
“yabancı kaynaklı karşılık” terimlerini tercih etmişlerdir. Bu çalışmada, XVII. yüzyılda Altıparmak Mehmed
Efendi tarafından Türkçeye tercüme edilen Terceme-i Sittīn li-Cāmiu’l-Besātīn adlı eserdeki Türkçe ve
yabancı dildeki karşılıkları ele alınacaktır. Yusuf peygamberin hayatının anlatıldığı mensur eserde, manzum
eserlere özgü sanatsal bir anlatıma başvurulmuş, Türkçe kelimeler sıklıkla Arapça ve Farsça karşılıklarıyla
birlikte kullanılmıştır.
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “eş anlamlılık”, “yakın anlamlılık” ve “yabancı
kaynaklı karşılık” kavramları üzerinde durulacak ve Türkçe kelimeler ile aynı bağlamda kullanılan alıntı
kelimeler için neden “yabancı kaynaklı karşılık” teriminin seçildiği açıklanacaktır. İkinci bölümünde, ele
alınan eserdeki Türkçe kelimeler ile onların Arapça ve Farsça kaynaklı karşılıkları maddeler halinde
sıralanacaktır. Çalışmanın son bölümde ise, aynı bağlamda kullanılan Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerin
yer aldığı cümle ve paragraf örnekleri verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Terceme-i Sittīn li-Cāmiu’l-Besātīn, Altıparmak, eş anlamlılık, yakın anlamlılık,
yabancı kaynaklı karşılık.

ABSTRACT
Languages take words from each other for reasons such as religion, science, commerce, literature,
sports, economics and political relations, etc. Some of the words quoted undergo some changes in terms of
sound, form, meaning, and settle in the language. Generally, the language equivalents of these quotations are
called "synonyms" because they make the word more understandable. On the other hand, researchers arguing
that two or more words can't be used interchangeably in the same context, preferred the terms "close meaning"
or "foreign originated response". In this study, The Turkish and foreign equivalents in the work
called Terceme-i Sittīn li-Cāmiu'l-Besātīn, which was translated into Turkish by Altıparmak Mehmed Efendi
in the XVII. Century will be discussed. In the prophetic work that depicts the life of the prophet Yusuf, an
artistic expression specific to verse works is used, and Turkish words are often used together with their Arabic
and Persian counterparts. The study consists of three parts. In the first chapter, the concepts of "synonymy",
"near-synonymy" and "foreign-sourced counterpart" will be dwelled on, and why the term "foreign
originated" is chosen for quoted words used in the same context with Turkish words will be explained. In the
second part, the Turkish words in the studied work and their Arabic and Persian equivalents will be listed in
items. In the last part of the study, examples of sentences and paragraphs containing Turkish, Arabic, and
Persian words used in the same context will be given.
Keywords: Terceme-i Sittīn li-Cāmiu’l-Besātīn, Altıparmak, synonymy, close meaning, foreign
counterpart.
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GİRİŞ
Türkiye Türkçesinde eş anlamlılık, anlambilimin üzerinde durduğu önemli konular arasındadır. “Dilde
eş anlamlı kelimeler var mıdır?” “Alıntı kelimelerle Türkçe kelimeler arasındaki ilişki nasıl
adlandırılmalıdır?” “Eş anlamlılık, Türkçedeki sözcük ölümünün sebeplerinden biri midir?” vb. konularını ele
alan çok sayıda yayın vardır. Bu çalışmada, Terceme-i Sittīn li-Cāmiu’l-Besātīn örneğinden yola çıkılarak
Türkçe kelimeler ile aynı bağlamda kullanılan alıntı kelimeler üzerinde alınacaktır.
Terceme-i Sittīn li-Cāmiu’l-Besātīn, Ebū Bekir Tāce’d-dīn Ahmed b. Muhammed b. Zeyd et-Tusī’nin
Cāmiʿu Leṭāʾifi’l-Besātīn isimli Farsça eserinden Türkçeye tercüme edilen bir Yusuf u Züleyha hikâyesidir.
Kuran’da ahsenü’l-kısas (Yusuf, 12/3) “hikâyelerin en güzeli” olarak adlandırılan Yusuf kıssası, Yusuf
peygamberin başından geçenleri anlatır. Konusunu kutsal kitaplardan alan hikâyeler arasında çok ilgi çeken
bu kıssa üzerinde gerek Batı, gerek Doğu dünyasında, birçok edebî ve bilimsel çalışma yapılmıştır.
Hikemi tarzda yazılmış eserde sadece Yusuf peygamberin başından geçenler anlatılmamış; olaylar,
sebep-sonuç ilişkisi içinde verilerek hadis, ara söz ve hikâyelerle desteklenmiştir. Eserde amaç, hak dinine
inanan bir Müslümanda bulunması gereken özelliklere sahip erdemli insan tipini çizmektir. Bu yönüyle aynı
yüzyılda üretilen diğer eserlerle benzeşir; çünkü XVII. yüzyıl, muhtevanın estetik kaygı ve söyleyiş
biçiminden daha önemli tutulduğu yeni bir dönemdir. Hikemiyât, toplum yapısı, devlet anlayışı, sosyal ve
kültürel değişim gibi pek çok olayın yorumu, eser üretenler için ana malzeme olmuştur (Bilkan 2002: 22). Bu
eserler arasında dinî-tasavvufi metinlerin, enbiya ve evliya hâl tercümelerinin sayısı oldukça fazladır ve amaç
halkı bilgilendirmek olduğu için bu eserlerde dil sadedir (Yüce 1988:562).
XVII. yüzyılın önde gelen âlimlerinden olan Altıparmak Mehmed Efendi (v.1033/1627) Terceme-i
Sittīn li-Cāmiu’l-Besātīn’de mümkün olduğu kadar halkın anlayabileceği kelime ve ifadeleri tercih etmiştir.
Bununla birlikte eserde sadece Türkçe kelimeler kullanılmamış; Arapça ve Farsça kelimelere de sıklıkla
başvurulmuştur. Hatta Türkçe kelimeler ve onların yabancı dildeki karşılıklarının bazen aynı cümlede bazen
de aynı paragrafta birlikte geçtiği tespit edilmiştir.
Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde dilde “eş anlamlılık”, “yakın anlamlılık” ve
“yabancı karşılık oluş” kavramlarıyla ilgili düşüncelere değinilecek ve Terceme-i Sittīn li-Cāmiu’lBesātīn’deki Türkçe kelimeler ile aynı bağlamda kullanılan alıntı kelimeler için neden “yabancı kaynaklı
karşılık” teriminin seçildiği açıklanacaktır. İkinci bölümde eserde geçen Türkçe kelimeler ile yabancı kaynaklı
karşılıkları metinde geçtiği sıklık bilgisiyle verilecek, söz konusu kelimelerin aynı paragraf ve cümle içinde
yer aldığı örnekler üzerinde durulacaktır.
1. “Eş anlamlı” mı, “yakın anlamlı” mı yoksa “yabancı kaynaklı karşılık” mı?
Sözlüklerde eş anlamlılık, genellikle “anlamları aynı veya yakın anlamlı kelimeler” olarak açıklanmış
ancak bir sözcüğün bir diğer sözcükle tıpatıp aynı olamayacağı hususunda şerh düşülmüştür35. Bununla
birlikte birçok yayında araştırmacıların, bu konuyu derinlemesine tetkik ederek tartışmaya açtıkları görülür.
TDK Türkçe Sözlük: “Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müradif, müteradif, sinonim”
(Sözlük 2000: 655).
Kubbealtı Lügati: “Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, eş mânâlı, müterâdif, sinonim” (Ayverdi
2005: 883).
Dilbilim Sözlüğü: “Sözcük ve tümcelerin özdeş anlamlı olmaları durumu.” Anlam bilimciler, tam eş anlamlılığın söz konusu
olmadığını, çünkü böyle bir durumun ancak iki sözcük bütün bağlamlarda birbirinin yerine kullanılabilirse olanaklı olabileceğini
öne sürerler” (İmer vd. 2011:118).
Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü: “İki ya da daha çok sayıda göstergenin aynı anlama gelme, ayrı gösterenlerin aynı
gösterileni belirtme özelliği. Örneğin siyah ve kara birçok bağlamda eş anlamlılık gösteren öğelerdir. Eş anlamlılık çoğu kez salt
nitelikli olmaktan uzaktır, bu nedenle özdeşlikten çok, anlamca yakınlık belirtir. Çünkü aynı bağlamda hiçbir anlam ayırtısı
getirmeden birbirinin yerini alabilecek göstergeler az sayıdadır.” (Vardar 2007: 93-94).
Gramer Terimleri Sözlüğü: “Anlamları aynı veya biri birine yakın olan kelimeler. Dilbilimi açısından aslında anlamca biri birine
tıpı tıpına denk düşen çok az kelime vardır. Eş anlamlı sözler, genellikle bazı kelimelerdeki kavram inceliklerinin çeşitli sosyal ve
dil kesimlerinde zamanla gölgelenmeye uğrayarak anlamca biri birlerine yaklaşmalarından oluşmuştur. Bir dilin kendi kelimeleri
arasında olduğu gibi alıntı kelimeleri arasında da eş anlamlı olanlar vardır. Türkçe, Arapça ve Farsçadan yaptığı alıntılar
dolayısıyla bu bakımdan bol örnekler vermektedir.” (Korkmaz 1992: 55-56).
35
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Ziya Gökalp, halk dilinde eş anlamlı kelime yokken havas dilinde bu anlam olayının çok örneği
olduğuna değinir: “… Halk lisanında müteradif kelimeler yoktur. Halk, Arapçadan ve Acemceden bir kelime
aldığı zaman onun müteradifi olan Türkçe kelimeyi Türkçeden büsbütün atar: Bu suretle lisanda müteradif
kelimeler kalmaz. Mesela, halk hasta kelimesini alınca sayru lafzını, ayna kelimesini alınca gözgü lafzını
tamamıyla unutmuştur…” “… Âlimlere ve ediplere gelince, bunlar hem Türkçe kelimeleri, hem de bunların
Arabi ve Farisi mukabillerini tamamıyla aynı manada olarak kullanırlar. Bu suretle, onların Türkçesinde, her
hususi mana için, biri Türkçe, biri Arapça ve biri Acemce olmak üzere la-akal üç tabir mevcuttur. Mesela su,
ab, ma ve gece, şeb, leyl. Osmanlı lisanında, mutlaka, her mana için, üçer müteradiften mürekkep olan böyle
bir teslis mevcuttur…” (Gökalp 2019: 210-211).
Doğan Aksan da Gökalp gibi, hiçbir dilde birbirinin tam, aynı, eşi anlamına gelen birden fazla yerli
sözcüğün bulunmadığını, eş anlamlılık kavramının öteden beri pek yerinde sayılmayacak bir terimle
anlatıldığına değinir (Aksan 2009 III: 190). Aksan’a göre bu gibi öğeleri yakın anlamlı kelimeler olarak
tanımlamak daha doğru olacaktır (Aksan 2006:164).
Vecihe Hatiboğlu, dilde eş anlamlı olarak bilinen kelimelerin hemen hepsinin her anlamda birbirinin
yerini tutamayacağını, eş olamayacağını ve bu tür sözcüklere getirilen aynı ekin de birbirine eşit olmayan
farklı anlamları meydana getireceğini belirtir. Mesela eş anlamlı olarak kabul edilen yüz ve surat kelimelerine
-sIz eki getirildiğinde türeyen yüzsüz ve suratsız kelimelerinin anlamları, birbiriyle eş değildir (Hatiboğlu
1970: 9).
Talat Tekin, sözcük kullanımdaki anlam ve kullanış farklarından dolayı dilde eş anlamlı kelimelerin
olmadığını dile getirir ve yürek ile kalp kelimelerinin kullanılış alanlarına dikkat çeker: “…Kalpsiz başka,
yüreksiz başkadır. Herkesin bir kalbi vardır ama yürekli olanların sayısı fazla değildir. Hiç kimse sakatatçıya
gidip “Bana bir kalp ver!” demez. Buna karşılık, kalp hastası denir, yürek hastası denmez. ‘Filancanın kalbi
var’ yerine ‘yüreği var’ diyemeyiz. Kalple ilgili deyimler pek boldur: Kalp ağrısı ‘aşk acısı’, kalbini açmak
‘birine sırlarını söylemek’, kalbini çalmak ‘âşık etmek’, kalbine girmek ‘sevgisini kazanmak’, kalbine
doğmak, kalbinden kopmak, kalp kırmak, kalp sektesi, açık kalb ameliyatı, vb. Öte yandan yürekle ilgili
deyimlerimiz de az değildir: yüreği yanmak, yüreği yağ bağlamak, yürekler acısı, yürekten vb. Bu ‘kullanış’tır.
Sözlük anlamlan birbirine eşit olan bu iki kelime birbirlerine ve dile hiçbir zarar vermeden, zarar vermek ne
kelime, dili zenginleştirerek yaşamakta ve kullanılmaktadır…” (Tekin 1997:113-116).
Mehmet Akif Duman, “Dilde eş anlamlılık yoktur” diyerek bu terime karşı çıkar: “Birbiri ile
tamamıyla aynı anlama gelen iki kelimenin mevcudiyeti dilin varlığına aykırıdır” (2015:135). Duman, ‘eş
anlamlılık’ yerine ‘yakın anlamlılık’ terimini önerir: “Eş anlamlılıktan kasıt, tam denklik olmalıdır; ‘yakın
anlamlılık’ diye bir dilsel olgu varken; yakın anlamlı kelimeleri ‘eş anlamlı’ saymak daha teoride mantıksız
olur” (Duman 2015: 14).
Lyons, eş anlamlılığı önce ‘bütüncül anlamlılık’ ve ‘tam eş anlamlılık’ olarak ikiye ayırır. Bütüncül eş
anlamlılık bütün bağlamlarda birbiri yerine geçebilen sözcükleri kapsarken, tam eş anlamlılıkta bilişsel ve
duygusal eşdeğerlik önemlidir. Bu durumda dört eş anlamlılık ortaya çıkar: ‘Tam ve bütüncül eş anlamlılık’,
‘Tam ama bütüncül olmayan eş anlamlılık’, ‘Tam olmayan ama bütüncül olan eş anlamlılık’, ‘Tam ve
bütüncül olmayan eş anlamlılık’. Lyons, tam ve bütüncül eş anlamlılığın bir dildeki örneklerinin az olduğunu
da sözlerine ekler (Akçataş ve Arı 2018: 65).
Ullmann da Lyons gibi eş anlamlılığı kendi içinde ikiye ayırır: ‘Salt eş anlamlılık’ ve ‘Sözde eş
anlamlılık’. ‘Salt eş anlamlılık’, sözcüklerin her bağlamda birbirinin yerine kullanılabilmesi, ‘sözde eş
anlamlılık’ ise sözcüklerin bazı bağlamlarda birbirinin yerine kullanılabilmesidir. Ullmann, eş anlamlılığın
varlığını kabul eder ancak bu durumun bir dilde var olmasının çok zor olduğunun da altını çizer (Akçataş ve
Arı 2018: 65).
Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü: “Eş anlamlılık gösteren (kelimeler).” “Eş anlamlılık, iki veya daha çok kelimenin aynı anlama
gelmesi, ayrı kelimelerin aynı anlamı belirtmesi. Ancak günümüzde dilcilerin çoğu, birden fazla kelimenin aynı anlama
gelemeyeceğini, eş anlamlı gibi görünen kelimeler arasında sadece yakın anlamlılığın söz konusu olduğunu ileri sürmektedirler.
Eş anlamlılık bir dilin kendi kelimeleri arasında olabileceği gibi, o dilin kelimeleriyle alıntı kelimeler arasında da olabilir.”
(Topaloğlu 1989: 66-67).
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Palmer, sözlüklerde birçok kelimenin eş anlamlı olarak açıklandığını; ancak bunların sadece kelimeyi
daha kolay anlaşılır hâle getirdiğinden bahseder. Ona göre gerçekte bu kelimelerin çoğu eş anlamlı
sayılmamalıdır (Palmer 1981: 88).
Jackson ve Kreidler eş anlamlılığı, kelimelerin birbirlerinin yerine kullanılıp kullanılmamasına göre
değerlendirir. “Eğer sözcükler, aynı bağlamda yer değiştirilerek kullanılabiliyorsa iki sözcük eş anlamlıdır.”
der (Pilten 2013: 30-33).
Eş anlamlılık, sadece dilin kendi kelimeleri arasındaki bir tartışma değildir; asli kelimelerle alıntı
kelimeler arasında da bir eş anlamlılık olup olmadığı konusu tartışılagelmektedir: Zeynep Korkmaz’ın bu
konudaki düşüncesi, eş anlamlılığın varlığı doğrultusundadır: “Bir dilin kendi kelimeleri arasında olduğu gibi
alıntı kelimeleri arasında da eş anlamlı olanları vardır. Türkçe; Arapça ve Farsçadan yaptığı alıntılar
dolayısıyla bu bakımdan bol örnekler vermektedir: Göz, çeşm, ayn; dudak, leb; değer, kıymet; yetenek,
kabiliyet. Dilimizde, eş anlamlı sözlerin batı dillerinden alınmış örnekleri de vardır: doğruca, doğrudan
doğruya, direkt; yönerge, direktif, talimat; boyunbağı, kravat.” (Korkmaz 1992:56).
Mehmet Demirezen de “gerçekte eş anlamlı sözcükler yoktur” görüşünün, yapılan çağdaş
araştırmaların ışığında çürütüldüğünü ve dilde eş anlamlılığın var olduğunu savunur. Özellikle yabancı sözcük
alışverişinin, bir dilde eş anlamlılığı geliştirici olduğundan bahsederek foreman (İngilizce biçimi), formen
(Türkçe biçimi), ustabaşı (Türkçedeki eş anlamlısı), start (İngilizce biçimi), start (Türkçe biçimi), çıkış/başla
(Türkçedeki eş anlamlısı) vb. örnekler verir (Demirezen (1991: 133).
Berke Vardar eş anlamlılığı, “iki ya da daha çok sayıda göstergenin aynı anlama gelme, ayrı
göstergelerin aynı gösterileni belirtme özelliği” olarak açıkladıktan sonra siyah ve kara sözcüklerini eş
anlamlılık bağlamında ele alır: “…Örneğin siyah ve kara birçok bağlamda eş anlamlılık gösteren ögelerdir.
Eş anlamlılık çoğu kez salt nitelikli olmaktan uzaktır, bu nedenle özdeşlikten çok, anlamca yakınlık belirtir.
Çünkü aynı bağlamda hiçbir anlam ayırtısı getirmeden birbirinin yerini alabilecek göstergeler az sayıdadır…”
(Vardar 1998: 94).
Dilin yerli kelimesiyle, alıntı bir kelime arasında eş anlamlılığın olamayacağını savunan görüşler ise
şöyledir:
Gökalp, alıntı kelimelerle dilde var olanlar arasındaki anlam farklılıklarına dikkat etmek gerektiğini
söyler: “…Vakıa bazen halkın, Arapçadan ve Acemceden aldığı kelimeler yanında, eski Türkçelerini de
muhafaza ettiği görülüyor. Fakat böyle bir hâl vukuunda da yine müteradif kelimeler vücuda gelemez. Çünkü
ya Arapçadan ve Acemceden alınan kelimenin yahut eski Türkçe kelimenin manasında bir tagayyür husule
gelerek, ikisi arasındaki müteradiflik zail olur. Mesela, siyah ve beyaz kelimeleri alındıktan sonra, kara ve ak
kelimeleri Türkçede baki kalmış fakat ne siyah kelimesini kara kelimesinin ne de beyaz kelimesini ak
kelimesinin müteradifi addedemeyiz; çünkü halk siyahla beyazı maddiyatta, kara ile akı maneviyatta
kullanıyor. Mesela siyah yüzlü bir adamın alnı ak olabilir, beyaz çehreli bir adamın da yüzü kara çıkabilir...”
(Gökalp 2019: 110-111).
Mustafa Sarı, kendi sorduğu “Acaba gerçekten yerli ve ödünç sözler arasında eş anlamlılık olabilir
mi?” sorusuna şu cevabı verir: “Yayımcı, editör; yelveren, vantilatör; yerel, lokal; uzunluk, metraj. Bunlar
arasında eş anlamlılık olması beklenemez. Kaldı ki Batı kaynaklı bir kelimenin başka bir anlamı da dilimize
girdiğinde yeni bir Türkçe karşılık bulmak zorunda kalıyoruz. Örneğin lokal için hem “dernek evi” hem de
“yerel” karşılıkları bulunmuştur. Her yeni anlam için çoğu zaman farklı kelimeye ihtiyaç duyulduğundan, batı
kökenli bir kelimenin birden fazla Türkçe kelimeyle eş anlamlı olması beklenir. Lokal kelimesi hem “dernek
evi” hem de “yerel” ile eş anlamlı mı kabul edilecektir? (Sarı 2011: 537).
Halil Ersoylu da alıntı kelimelerin ‘eş anlamlı’ değil, ‘yabancı kaynaklı karşılık’ terimiyle ifade
edilmesi gerektiğini yaygın bir örnek üzerinden açıklamaya çalışır: “Değişik yazı ve eserlerde, terim
sözlüklerinde eş anlamlılık için verilen örnekler arasında kara kelimesine ‘eş anlamlı’ kaydı ile Arapçadan
Türkçeye geçen karşılığı siyah verilirken bu örneğe, yaz güneşi altında derisinin rengi iyice koyulaşan
kimseler için kullanılan kara esved ol- deyiminde geçen esved eklenmemiştir. Bu kelimenin Arap dili kuralına
göre yapılan sevda türevi, yine aynı karşılığa gelen Arapça zenc ve bunun Farsça şekli zeng de bu çeşit
örneklemelerde bulunmamaktadır. Hatta halk dilinde fotoğraf filminin negatifi, siyahı karşılığında ve ayrıca
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“koyu esmer” veya “kara” anlamında kullanılan arap kelimesine de belirtilen nitelikli eserlerin hiç birinde
rastlanılmamaktadır.” (Ersoylu 2001: 253-254).
Ersoylu ayrıca, Batıda hazırlanan eş anlamlı sözlüklere yabancı bir kelimenin alınmadığına dikkat
çeker: “Örneğin, Türkçe ağa kelimesi agha imlasıyla, İngilizce sözlüklere girmiş ve “1. Lord, master. 2. Local
big land-oḥner, agha. 3. hist. Agha (title formerly given to certain officers, esp. Janissaries) elder brother,
paternal uncle” şeklinde açıklanmıştır. Ancak bu kelime eş anlamlılar sözlüklerine alınmamıştır. Sözlüklere
ne lord ne de master kelimelerinin eş anlamlısı olarak alınmıştır.” (Ersoylu 2001: 261-262).
Sonuç olarak, biz bu çalışmada Türkçeyle birlikte ele alacağımız kelimeler için ‘eş anlamlı’ veya
‘yakın anlamlı’ yerine Halil Ersoylu’nın önerdiği ‘yabancı kaynaklı karşılık’ demeyi daha uygun bulduk.
Buradaki ‘yabancı’ sözcüğü, bir dışlama olarak değerlendirilmemelidir. Türkçeye giren, yıllarca dilin ses
kurallarına göre telaffuz edilen, benzetme ve mecazlarla yeni anlam yükleri ve kültürel birikim kazanarak
yediden yetmişe herkesçe anlaşılan bir sözcük tabi ki yabancı sayılmamalıdır. Burada ifade etmeye
çalıştığımız, onun Türkçenin asli bir kelimesi olmadığını, başka bir kaynak dilden geldiğini belirtmektir.
Bugün yapılan çalışmalarda, Batı dillerinden gelen alıntı kelimelere rahatça ‘yabancı karşılık’ denildiği
halde36 Doğu dillerinden alınan kelimelerle ilgili bu tabiri içeren bir başlığın tespit edilmemesi, belki de söz
konusu sözcüklerin artık yerli olarak algılanmasıyla alakalıdır. Arapça ve Farsçadan Türk edebiyatına
kazandırılan çok sayıda eser tercüme edilmiştir, yani “bir dilden başka bir dile aktarım” gerçekleşmiştir.
Aslında bu aktarma işleminde yapılan, metnin yapı taşı olan sözcüklerin, bir başka dildeki karşılıklarını
vermektir. Özellikle satır-arası/satır-altı Kuran tercümeleri, ‘yabancı kaynaklı karşılık’ için en güzel
örneklerdir. Türkler Müslüman olduklarında Arapça bilmedikleri için Kuran’ı çevirmeye giriştiklerinde bu
çeviriyi Arapça sözcüklerin hemen altına Türkçelerini yazmak suretiyle gerçekleştirmişlerdir. Aslında burada
yapılan Arapça kelimenin Türkçedeki tam karşılığını vererek Türklere bu yöntemle Arapça kelimeleri
öğretebilmektir. Zamanla bu kelimeler dile o kadar yerleşmiş, o kadar Türkçeleşmiş ki kaynak dilleri
neredeyse unutularak Türkçe karşılıklarıyla “eş anlamlı” sayılmışlardır.
2. Terceme-i Sittīn li-Cāmiu’l-Besātīn’de Türkçe kelimeler ve yabancı kaynaklı karşılıkları
Çalışmanın bu kısmı, dört bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde, Terceme-i Sittīn li-Cāmiu’lBesātīn’de tespit edilen Türkçe kelimeler ile bu kelimelerin hem Arapça hem de Farsça kaynaklı karşılıkları
ele alınacaktır. İkinci ve üçüncü bölümlerde, eserde sadece Farsça kaynaklı karşılığı olan Türkçe kelimelerle
sadece Arapça kaynaklı karşılığı olan Türkçe kelimeler verilecektir. Madde başları Türkiye Türkçesinde
geçtiği şekliyle alfabetik olacak, tablo içindeki kelimeler metindeki kullanım sıklığına göre sıralanacaktır. Son
bölümde ise ilk iki bölümde yer alan Türkçe kelimeler ile onların Farsça ve Arapça kaynaklı karşılıklarının
aynı paragraf ve cümle içinde yer aldığı örnekler üzerinde durulacaktır.
2.1 Türkçe kelimeler ile onların Arapça ve Farsça kaynaklı karşılıkları
Terceme-i Sittīn li-Cāmiu’l-Besātīn’de 39 Türkçe kelimenin, hem Arapça hem de Farsça kaynaklı
karşılıkları tespit edilmiştir:

TDK, Batı Kaynaklı Kelimelere Karşılık bulma denemesi, Ankara 1972, cilt 1, 1978, c.II; Prof. Dr. Ahmet Ercilasun
(Yönetimindeki komisyon), Yabancı Kelimelere Karşılıklar, Ankara 1995; Sadettin Buluç - Tahir Nejat Gencan ve Berke Vardar,
“Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılıklar”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi. - I, Mart 1973, C: ḪḪVII, S: 258, s. 731-734; Cemal
Mıhçıoğlu ve Tahsin Saraç. “Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılıklar” - I, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Haziran 1975, C:
XXXI, S: 285, s. 457-458; Sadettin Buluç, Tahir Nejat Gencan ve Berke Vardar, “Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılıklar-II”, Türk
Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Nisan 1973, C: XXVIII, S: 259, s. 60-63; TDK, “Haberler: Batı Kökenli Kelimelere Karşılıklar”,
Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Temmuz 1995, C: 1995/II, S: 523, s. 835; Ferruh Dinçer, “Hastalık Adlarının Halk Dilindeki
Türkçe Karşılıkları”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Nisan 1969, C: XX, S: 211, s. 60-63; TDK, “Dilimize Sahip Çıkıyoruz:
Yabancı Kelimelere Karşılıklar”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Haziran 2003, C: LXXXV, S: 618, s. 559-561; Âdem. Terzi,
“Yabancı Sözlere Karşılıklar”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Aralık 2008, C: XCVI, S: 684, s. 613-614, TDK, Yabancı
Sözlere Karşılıklar Kılavuzu (https://www.tdk.gov.tr/icerik/diger-icerikler/yabanc-soezlere-karlklar-klavuzu/).
36
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ADAM, İNSAN, KİŞİ
kimesne
2
(T.)
86
kişi (T.)
5
2
ādem (A.)
4
3
insān (A.)
1
0
şaḫṣ (A.)
1
0
ins (A.)
9
merd (F.)
7
beşer (A.)
7
merdān
2
(F.)
nefer (A.)
2
ādemiyān
2
(A.)
Türkçe: 338, Arapça: 73, Farsça: 9
AĞAÇ
aġaç (T.)
11
diraḫt (F.)
4
eşcār (A.)
4
şecer (A.)
1
Türkçe: 11, Arapça: 5, Farsça: 4
AĞRI/ACI
elem (A.)
26
renc (F.)
20
zaḥmet (A.)
11
aġrı (T.)
7
‘anā (A.)
8
ıẓţırāb (A.)
8
acı (T.)
5
meşaḳḳat
5
(A.)
ta‘ab (A.)
5
şedā’id (A.)
2
ālām (A.)
2
muḳasāt (A.)
1
esef (A.)
1
evca‘ (A.)
1
Arapça: 71, Farsça: 20, Türkçe: 13
ANNE
ana (T.)
24
māder (F.)
3
ümmī (A.)
2
Türkçe: 24, Farsça: 3, Arapça: 2

AYDIN, AYDINLIK
nūr (A.)
52
rūşen (F.)
2
żiyā (A.)
2
aydın (T.)
1
Arapça: 54, Farsça: 2, Türkçe: 1
BABA
peder (F.)
129
baba (T.)
31
ata (T.)
7
vālid (A.)
2
Farsça: 129, Türkçe: 38, Arapça: 2
BALIK
balık (T.)
25
māhī (F.)
2
ḥūt (A.)
1
Türkçe: 25, Farsça: 2, Arapça: 1
BAĞIŞLAMA, BAĞIŞLAMAK
‘afv
eyle20
(A.+T.)
yarlıġa- (T.)
15
‘afv
it12
(A.+T.)
‘afv (A.)
8
baġışla- (T.)
6
Arapça+Türkçe: 32, Türkçe: 21, Arapça:
8
BELLİ
ẓāhir (A.)
71
ma‘lūm (A.)
45
āşikār (F.)
20
‘ayān (A.)
3
hüveydā (F.)
3
mübīn (A.)
2
mu‘ayyen
1
(A.)
bellü (T.)
1
āşikāre (F.)
1
Arapça: 124, Farsça: 24, Türkçe: 1
BENZER
misl (A.)
9
misāl (A.)
7
beñzer (T.)
5
müşābiḫ (A.)
1
emsāl (A.)
1
mānend (F.)
1
naẓīr (A.)
1
Arapça: 19, Türkçe: 5, Farsça: 1
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DEĞER
bahā (F.)
34
beẕel (A.)
7
deger (T.)
4
Farsça: 34, Arapça: 7, Türkçe: 4
DENİZ
deryā (F.)
21
baḥir (A.)
7
deniz (T.)
1
Farsça: 21, Arapça: 7, Türkçe: 1
DİL
lisān (A.)
26
dil (T.)
9
zebān (F.)
6
Arapça: 26, Türkçe: 9, Farsça: 6
GECE
gice (T.)
54
leyl/leyle (A.)
4
şeb (F.)
1
Türkçe: 54, Arapça: 4, Farsça: 1
GÖMLEK
pirāhen (F.)
19
ḳamīṣ (A.)
15
gömlek (T.)
7
Farsça: 19, Arapça: 15, Türkçe: 7
GÖZ
göz
84
baṣar (A.)
5
dīde (F.)
1
çeşm (F.)
1
Türkçe: 84, Arapça: 5, Farsça: 2
GÜZEL
ḥüsn (A.)
32
ḫoş (F.)
26
laţīf (A.)
17
gökçek (T.)
13
güzel (T.)
9
ḫūb (F.)
4
ḥasen (A.)
1
Arapça: 133, Farsça: 30, Türkçe: 22
GÜNEŞ
āfitāb (F.)
11
güneş (T.)
5
şems (A.)
5
mihr (F.)
1
Farsça: 12, Arapça:5, Türkçe: 5
KADIN
hatun
69

‘avrat (A.)
20
nisā (A.)
7
nisvān (A.)
4
zen (F.)
3
dişi (T.)
1
imre’et (A.)
1
Türkçe: 70, Arapça: 32, Farsça: 3
KAPI
ḳapu Kapı
73
bāb (A.)
6
dervāze
5
(F.)
der (F.)
3
Türkçe: 73, Farsça: 8, Arapça: 6
KARA
siyāh (F.)
10
ḳara (T.)
1
esved (A.)
1
Farsça: 10, Arapça:1, Türkçe: 1
KOLAY
āsān (F.)
3
geñez (T.)
2
sehl (A.)
1
Farsça: 3, Türkçe: 2, Arapça: 1
KÖLE
ḳul (T.)
110
bende (F.)
54
ġulām (A.)
43
esīr (A.)
10
ḫalāyıḳ
5
(A.)
memlūk

4

memālik

2

vildān (A.)
bendegān

2
1

(A.)
(A.)

(F.)
çāker (F.)
1
Türkçe: 110, Arapça: 66, Farsça: 56
KÖŞK
köşk (T.)
7
ġurfe (A.)
3
ḳaṣır (A.)
2
ġuref (A.)
1
eyvan (F.)
1
Türkçe: 7, Arapça: 6, Farsça: 1
KUŞ
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Farsça: 13, Arapça: 4, Türkçe: 1
UZAK
dūr (F.)
21
ba‘īd (A.)
11
ıraġ/Iraḳ
6

ḳuş (T.)
5
mürġ (F.)
3
mürġān (F.)
7
ţayr (A.)
2
ţuyūr (A.)
7
Farsça: (10), Arapça: 9, Türkçe: 5
OD
āteş (F.)
66
nār (A.)
14
şu‘le (A.)
2
nīrān (A.)
1
od
1
Farsça: 66, Arapça: 18, Türkçe: 1
ÖKÜZ, SIĞIR
gāv (F.)
2
öküz (T.)
1
ṣıġır (T.)
1
sevr (A.)
1
Türkçe: 2, Farsça: 2, Arapça: 1
ÖLÜ
mürde (F.)
2
cesed (A.)
2
öli
1
Arapça: 2, Farsça: 2, Türkçe: 1
ÖLÜM
mevt (A.)
35
merg (F.)
4
vefāt (A.)
3
ölüm (T.)
2
Arapça: 38, Farsça: 4, Türkçe: 2
SEVGİLİ
dost (F.)
46
ḥabīb (A.)
23
ihvān (A.)
10
ehibbā (A.)
7
maḥbūb
6

(T.)
uzaḳ (T.)
1
‘aḳṣā (A.)
1
Farsça: 21, Arapça: 12, Türkçe: 7
UZUN
uzun (T.)
7
ţavīl (A.)
1
dırāz (F.)
4
Türkçe: 7, Farsça: 4, Arapça: 1
YARA
cerāḥat
4
(A.)
yare (T.)
1
zaḫm (F.)
1
Arapça: 4, Farsça: 1, Türkçe: 1
YARATAN
Ḥaḳ (A.)
788
Allāh (A.)
116
Ḫüdā (F.)
43
Bār (F.)
25
ilāh (A.)
4
çalab (T.)
1
yaradan (T.)
1
Arapça: 908, Farsça: 68, Türkçe: 2
YAŞLI
pīr (F.)
32
‘acūz/ ‘acūze
4
(A.)
ḳarıcuḳ/
3
ḳarıcıḳ
kehil (A.)
1
Farsça: 32, Arapça: 5, Türkçe: 3
YIL
yıl (T.)
123
sene (A.)
30
sāl (F.)
1
sinīn (A.)
1
Türkçe: 123, Arapça: 31, Farsça: 1
YÜREK
gönül (T.)
42
dil (F.)
20
ḳulūb (A.)
10
yürek (T.)
1

(A.)
sevgülü (T.)
5
ḫullān (A.)
3
yār (F.)
3
yārān (F.)
1
dostān (F.)
1
Farsça: 51, Arapça:49, Türkçe: 5
UYKU
ḫāb (F.)
13
nevm (A.)
3
ḳaylūle (A.)
1
uyḫu (T.)
1
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Türkçe: 43, Arapça: 10, Farsça: 20
2.2. Metinde geçen Türkçe kelimeler ve Arapça kaynaklı karşılıkları
HASTALIK
intiḳal it1
‘illet (A.)
6
(A+T)
ḫastalıḳ (T.)
3
öl- (T.)
26
maraż (A.)
2
Arapça+Türkçe: 35, Türkçe: 26
SUÇ
Arapça: 9, Türkçe: 3
KAPICI
cürim (A.)
14
ḥācib (A.)
3
ẕellāt (A.)
7
bevvāb (A.)
1
ṣuç (T.)
4
ḳapucı (T.)
1
taḳṣīrāt
2
(A.)
Arapça: 4, Türkçe: 1
ÖLMEK
ḳabāḥat
1
(A.)
helāk
ol15
(A+T)
cerā’im
1
(A.)
rıḥlet
it7
(A+T)
Arapça: 25, Türkçe: 4
YÜKLÜ
ḳabż
it5
(A+T)
ḥāmil/
3
ḥāmile (A.)
ḳabż eyle5
(A+T)
yüklü (T.)
1
vefāt
it1
Arapça: 3, Türkçe: 1
(A+T)
2.3 Metinde geçen Türkçe kelimeler ve Farsça kaynaklı karşılıkları
DOĞAN
bāz (F.)
1
ţoġan (T.)
1
Türkçe: 1, Farsça: 1
RÜZGĀR
rūzigār (T.)
9
yel (T.)
3
bād (F.)
2
Türkçe: 12, Farsça: 2
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2.4. Aynı cümlede/paragrafta geçen Türkçe kelimeler ile Arapça ve Farsça kaynaklı karşılıkları
Terceme-i Sittīn li-Cāmiu’l-Besātīn’de aynı paragrafta Türkçe bir kelimenin hem Arapça hem de
Farsça kaynaklı karşılıklarının birlikte kullanıldığı örnek şöyledir:
gömlek (T.), pirāhen (Far.), ḳamīṣ (Ar.)
… Eyitdiler: “Çoḳ tefaḫḫuṣ ve tecessüs itdük, bir uẓvın bulmaduḳ; ammā ḳamīṣini ḳana bulanmış
bulduḳ ve ḥażretüñe anı getürdük” didiler. Ḥażret-i Ya‘ḳub ‘aleyhi’s-selām ol pirāhenüñ eţrāfına naẓar idüp
tebessüm itdi. Oġulları eyitdiler: “Bu maḥalda gülmege bā‘is nedür?” Buyurdı ki: “Ne ‘aceb müşfiḳ ḳurd
imiş ki Yusuf ‘aleyhi’s-selāmı yidi ve pirāheni yırtmadı.”Bu şefḳat ki pirāhene oldı kāşki Yusuf ‘aleyhi’sselāma olaydı. İşāret Ya‘ḳub ‘aleyhi’s-selām çünküm gömlekde ḳan gördi aġladı ve “ve’l-inṣāf” didi; çünküm
ardına ve öñine naẓar itdi, dürüst gördi (59a/14-59b/2).
2.4.1. Aynı cümlede/paragrafta geçen Türkçe kelimeler ve Farsça karşılıkları
Aynı paragrafta veya cümlede tespit edilen Türkçe ve Farşça kaynaklı karşılığın birlikte kullanıldığı
örnekler şöyledir:
bende - ḳul
Bende ḥükmde cefā gösterür, ol cefādan vefā ḳoḳusı gelür. Rabbu’l-‘izzet ḳulına cezā vechiyle belā
gösterir ve ol belādan dostlıḳ görinür (46b/9-11).
beñzer, mānend
Ḳırlangıç Ādem ‘aleyhi’s-selām gibi görmedi ve gördükde ṣuret-i cemālın ‘aceblemiş idi ki buña
beñzer ṣuret ve ḥüsn görmemiş idi. ‘Ālemi gezüp aña mānend şekil tefaḫḫuṣ itdi (176b/14-15).
gömlek, pirāhen
… Zeliḫā gömlegin ţutdı lakin pirāhen yırtıldı … (116b/09-116b/10).
güneş, āfitāb
… Dördünci vāḳı‘a oldur ki, on bir yaşında iken gördi, ay ve güneş ve on bir yıldız aña secde iderler.
Bu vāḳı‘a-yı pür-‘ibretiñ tafṣīli oldur ki Yusuf ‘aleyhi’s-selām selām bir gün ḳuşluḳ vaḳtı mübārek başını
Ḥażret-i Ya‘ḳub ‘aleyhi’s-selāmuñ dizine ḳoyup uyumış idi. Ya‘ḳub ‘aleyhi’ṣ-ṣalavāt ve’ṣelām āfitāba naẓar
idüp Yusuf ‘aleyhi’s-selāmuñ yüzine baḳdı.
(24b/15)-(25a/02)
balıḳ, māhī
Bir māhīye emr-i ilāhī vārid oldı ki deryāda anlaruñ yoluña gelüp Ḥażret-i Yunus ‘aleyhi’s-selāmı
aldı. Ḥaḳḳ Te‘ālā anı ḥıfẓ eylemege emir itdi ki “ben bunı yine senden aluram.” Ol balıġı bir āḫir balıḳ yutdı,
anı daḫı bir āḫir balıḳ yutdı (133a/13-16).
ţoġan, bāz
Pes ţoġana sipāriş itdi ki hüdhüdi bulalar ve getüreler. “Aña ‘aẕāb ideyem ki ġayrılara (8) ‘ibret
ola.” Hevāya purrān olup hüdhüdi buldı. Hüdhüd eyitdi: “Ol Allāh (9) ḥaḳḳı-çün saña şecā‘at virdi. Baña
refḳ eyle, luţf eyle. Süleymān ‘aleyhi’s-selāma (10) ilet. Bāz eyitdi: (177b/7-10)
ḳız, duḫter
Yusuf ‘aleyhi’s-selāmuñ cemālı ẓāhir olup ol duḫterler ki gözleri ta‘alluḳ itdügi gibi ol ḳızlar ki ḥayż
görmemiş idiler, cümlesi ‘öẕür gördiler (126a/15-17).
yol gösterür, reh-nümā
171

http://www.turansam.com
*************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2021; Ay: Haziran; Cilt: 13/İLKBAHAR, Sayı: 50
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: June; Volume: 13/SPRING, Issue: 50
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

Pes seni kendüye reh-nümā eyledi. Ḥaḳḳ Te‘ālā semī‘ ve baṣīrdür. Eger aṣlā
yol gösterür yoġısa dergāhına nidā eyle ve ümīẕi andan dile (134a/8-9).
kebş/ ḳoç
Evvel kebş-i İbrāhīm ‘aleyhi’s-selām; ya‘nī ol ḳoç ki (63a/01) İbrāhīm ‘aleyhi’s-selāma indi, ḳurbān
içün indi (62b/19-63a/1).
Metinde ol- ve bağla- fiilleriyle oluşturulan iki bileşik fiilde bir öğenin Türkçe, diğerinin Farsça
kaynaklı karşılık olduğu üç örnek tespit edilmiştir:
ıraġ ol-, - dur olAnlara di ki: ‘Benüm ḫānemden ve yanumdan ıraġ olsunlar, ben daḫı anlardan dur olayam (32b/6-7).
göñül baġla-, dil baġlaHer kim ki bu ‘ālem-i fānīde bir nesneye göñül baġlaya, Ḥaḳ Te‘ālā anı tīr-i ḥasret ile ḫasta ider.
Ḥażret-i Ādem ‘aleyhi’s-selām evlādına dil baġladı (44b/5-7).
aydın ol-, ruşen olḤażret-i Yusuf ‘aleyhi’s-selāmı gördüm. Didüm ki: “Ey kerīm ibn el kerīm gözüñ ruşen olsun ki etegüñ
Zelīḫā’dan ḳaţ‘ itdüñ.” Ol baña eyitdi: “Senüñ gözüñ aydın olsun ki çıḳarup ol cāriyeye bir daḫı naẓar
itmedüñ (117b/-9).
2.4.2. Aynı cümlede/paragrafta geçen Türkçe kelimeler ve Arapça kaynaklı karşılıkları
Aynı paragrafta veya cümlede tespit edilen Türkçe ve Arapça kaynaklı karşılığın birlikte kullanıldığı
örnekler şöyledir:
ana, vālide
Yol kenārında vālidesinüñ ḳabrine uġradı ve kendüyi deveden aşaġa bıraḳdı ve yüzin anasınuñ
ḳabrına ḳoyup nevḥeye başladı ve eyitdi (75a/18-75b/1).
ḫatun, ‘ıyāl
Benī İsrā’ilde bir kimesne var idi. Üç gice vāḳı‘asında gördi ki Ḥażret-i vācibü’l-‘aţāya anuñ üç duāsın
ḳabul ider. Her ne ki isterse vire. Ol kişi daḫı ‘ıyālı ile müşāvere itdi ki ne isteye. Ḫatunı eyitdi ki, kişinüñ
leẕẕeti ḫatunı ilendir (34b/2-6).
gömlek - kamīs
Gelüp “ḳarındaşımı ḳurd yidi” diyü gömlegin getürdiler ḳana bulaşmış. Yusuf ‘aleyhi’s-selām eyitdi:
“Ol gömlek ḥāżır olsa ben ol ḳanuñ ne idügin bilürdüm didi. İbn-i Yāmin ‘aleyhi’s-selām eyitdi: “Ol ḳamīṣ
benümledür (163b/14-15)
ḳapu, bāb
Zāhid gelüp ṣavma‘ayı ḳapanıḳ gördi. Mürīdlerinden biri içeri girmiş ẓann idüp daḳḳ-ı bāb eyledi.
İblīs eyitdi: “Sen kimsin?” Zāhid eyitdi “ene, ya‘nī benem”. Üç def‘a böyle vāḳi‘ oldı. İblīsüñ ḳalbını firḳat
āteşi iḥrāḳ itdi. Ḳalḳup ḳapuyı açdı ve ţaşra çıḳdı (25b/12-15).
ḳırlangıç, ḫaţţāf
Ḫaţţāf ki ḳırlangıçdur, Ādem peyġambere ‘aleyhi’s-selām Ḥavvādan ḫaber virdi (176b/14-15).
ḳuş, ţayr
172

http://www.turansam.com
*************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2021; Ay: Haziran; Cilt: 13/İLKBAHAR, Sayı: 50
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: June; Volume: 13/SPRING, Issue: 50
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

Bir ţayruñ ḳanadın kesüp çāha bıraġur ve “uç” dir. Bir ḳuşuñ ki ḳanadı ḳırḳılmış ola ve ḳa‘r-ı çāhda
ola, uçmaġa nice ḳādir olur? (49b/4-5).
baḳ-, naẓar
Ya‘nī, gökçek cemāla naẓar ‘ibādetdür ve ḫaber-i āḫerde buyurdı ki: “Bir kimesne güzel yüze baḳsa
şöyledür ki ḳırḳ günāh işlemiş olur. (78b/2-4)
Aşağıdaki sekiz örnekte, Türkçe kelimelerle kullanılan Arapça kaynaklı karşılıkların, bir Türkçe
sözcükle birleşik fiil oluşturduğu tespit edilmiştir:
eglen-, muṣāḥabete oturPeyġamberüñ ṣalla’l-lāhu ‘aleyhi ve sellem ḫānesine bilā-destur girmeñ ve ţa‘āma muntaẓır olmañ ve
ba‘deţ-ţa‘ām muṣāḥabete oturmañ, ya‘nī eglenmeñ. (160a/1-2).
ḥayḳır-, üzerine āvāzın ḳaldırŢoḳuzuncı mu‘allimi üzerine ḥayḳıra, ya‘nī ḥürmet itmeyüp üzerine āvāzın ḳaldıra (139a/18-19).
ilet-, ilḳa itYusuf ‘aleyhi’s-selāmı bürāderleri ḳuyuya ilḳa itdiler, keẕālik mü’min daḫı kendi aḳrabāları ḳabre
iletürler (135b/10-11)
işle-, fi‘le gelḲaṣd ma‘ṣiyet degildür, tā işlemeyince; ya‘nī fi‘le gelmeyince ki andan daḫı enbiyā ma‘ṣumlardur
(113a/2-3).
örtünmek, setr itKeẕālik bendenüñ vücudın Ḥaḳḳ Te‘ālā īmānla setr itdi. Ḳul üzerinde ţā‘at libāsıyla örtinür (117a/1416).
ṣan-, ẓann itEger su’āl iderseñ ki mü’minler Ḥaḳ Te’ālānıñ dostlarıdur ve küffār-ı a‘dādır, niçün a‘dāya ni‘met
virür ve dostlarına daḫı ni‘met virür? Cevāb budur ki sen ni‘met ẓann itdügüñ ‘ayn-ı ni‘metdür ve ni‘met
ṣanduġıñ maḥż-ı ni‘metdür (129b/6-8)
SONUÇ
Bu çalışmada Terceme-i Sittīn li-Cāmiu’l-Besātīn’deki Türkçe kelimeler ile aynı bağlamda kullanılan
alıntı kelimeler için neden “yabancı kaynaklı karşılık” teriminin seçildiği açıklanmış; eserde geçen Türkçe
kelimeler ile yabancı kaynaklı karşılıkları üzerinde durulmuştur. Divan edebiyatındaki manzum türlerde sanat
yapmanın yanı sıra vezin ve kafiye gibi sebeplerle bir sözcüğün, farklı dil kaynaklı karşılıklarıyla verilmesi
sık rastlanan bir durumdur. Göz sözcüğü yerine çeşm ( Far.) ve ‘ayn (Ar.); Güneş sözcüğü yerine şems (Ar.)
ve āfitāb (Far.); ay yerine māh (Far.) ve kamer (Ar.) gibi. Nesir bir eser olan Terceme-i Sittīn li-Cāmiu’lBesātīn’de de Türkçe bir kelimenin, yabancı kaynaklı karşılıklarıyla birlikte yazıldığı birçok örnek mevcuttur.
Eserin sözlüğünde toplam 4566 madde başı tespit edilmiştir. Bu madde başlarından 1085’i Türkçe, 2853’ü
Arapça kaynaklı ve 586’sı Farsça kaynaklı kelimedir. Eserde 38 Türkçe madde başının, hem Arapça hem de
Farsça kaynaklı karşılıkları tespit edilmiştir. Bazı örneklerde Türkçe kelimelerle yabancı kaynaklı
karşılıklarının, aynı paragraf hatta aynı cümle içinde verildiği görülmektedir. Manzum eserlerde sık rastlanan
bu durumun, nesir bir eser olan Terceme-i Sittīn li-Cāmiu’l-Besātīn’deki sanatsal üslubu göstermesi açısından
önemlidir.
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(21)
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan BULUT37
RASİM ÖZDENÖREN’İN MODERNİZM ELEŞTİRİSİ: GÜL GETİŞTİREN ADAM38
RASIM OZDENOREN'S CRITIQUE OF MODERNISM: THE MAN WHO BRED ROSES
ÖZ
Aydınlanma çağı ile birlikte etkisini artan bir hızla gösteren modernizm, özgür insanın gelişmesine
engel teşkil ettiğine inandığı din baskısı, savaş, kıtlık vb. gibi unsurlara karşı yeni bilinçle evrensel ve özgür
insan yaratma arzusuyla ortaya çıkan yenilikçi bir fikir hareketidir. Aynı zamanda modern yaşam tarzını,
kültürel değişmeyi, dünyevileşmeyi, geleneği dönüştürmeyi de ifade eden bir kavramdır. İnsan aklının
rehberliğinden hareket ederek her türlü otoriteye eleştirel bir bakış sergileme gibi temel bir prensiple hareket
etse de kendi çıkarlarını ön plana alması onu, yıkıcı özelliği fazla ürkütücü bir otorite haline getirir. Birey,
kent, gelenek, din, ekonomi söz konusu yıkıcılıktan etkilenir. Özdenören’e ait Gül Yetiştiren Adam isimli
roman, modernizmin kronik çürümüşlüğüne dikkat çeken bir eserdir.
Eserde modernizmi içselleştiren ve ona başkaldıran iki farklı dünya ve insan tipi anlatılmıştır. Farklı
dünyaların ve insanların modernizm bağlamında ele alınacağı düşüncesi, Özdenören’nin modernizme bakış
açısını kısmen vereceğine olan inanç, bu çalışmanın temelini teşkil etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Modernizm, Değişim, Gül Yetiştiren Adam, Yabancılaşma, Yalnızlık.

ABSTRACT
Modernism, which showed its effect with an increasing speed with the Enlightenment, was believed to
be an obstacle to the development of free people, religious pressure, war, famine, etc. It is an innovative
intellectual movement that emerged with the desire to create universal and free people with a new
consciousness against such factors. At the same time, it is a concept that expresses the modern lifestyle,
cultural change, secularization, and transforming tradition. Even though she acts with the basic principle of
taking a critical view of all kinds of authority by acting under the guidance of the human mind, her self-interest
makes her a destructive and terrifying authority. Individual, city, tradition, religion and economy are affected
by this destructiveness. Özdenören's novel, Gül Yetiştiren Adam, is a work that draws attention to the chronic
decay of modernism.
In the work, two different worlds and human types that internalize modernism and rebel against it are
explained. The idea that different worlds and people will be dealt with in the context of modernism, and the
belief that Özdenören will partially give her point of view to modernism constitute the basis of this study.
Keywords: Modernism, Change, The Man Who Grows Roses, Alienation, Loneliness.

Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sivas/TÜRKİYE; E-posta:
abulut@cumhuriyet.edu.tr
38
*Bu çalışma aynı yazarın “Rasim Özdenören Hakkında Bir Monografi Çalışması” isimli doktora tezinden
oluşturulmuştur.
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Modernizm’e Genel Bir Bakış
Modernizm, “Aydınlanma çağı ile gelen zihinsel dönüşümün ortaya çıkardığı ideoloji ve yaşam biçimi.
Hümanizm ve Sekülerizm ve demokrasi sacayağı üzerine kurulu; egemenliği, insanı özgürleştiren, kurtuluşu
dinde değil bilimde arayan, insan biçimci, insan merkezci dünya görüşü”39 olarak tanımlanabilir.
Modernizmle birlikte rasyonalist bilincin toplumsal/ekonomik/ siyasal içerikli gelişmelere damgasını vurması,
aklın ve bilimin kendi dışındaki tüm eğilimleri, yaşam görüşlerini dışlayarak kendi ilkelerini, öğretilerini
ortaya koyması modernizmin sonucudur.40
İnsanı anlamlı kılmak adına araçsal aklın ön plana çıkması gerektiği iddiasında olan modernizmin,
hayatın bütünselliğinsen kopacak bir şekilde maddeci bir dünya görüşü benimsemesi, aklın verilerinin sonucu
olan her şeyi kutsaması, toplumların geleneklerine özgü unsurları dışlaması, bireyin özgürlüğü ve mutluğu
adına verdiği vaatlerin ikinci plana atılması, aktif dünyayla sağlıklı bir bağın kurulmasını engellemiş ve
dolayısıyla modernizm “çağdaş vicdan oluşturamamıştır.”41 Böylece aciz bir duruma düşen bireylerin
özgürlüğü, modern dünyanın kutsadığı değerler karşısında anlamsız bir hale gelmiştir. Yalnızlık,
yabancılaşma duyguları içinde zihinsel arayışa giren birey, modern hayatın yaşamsal pratikleri karşında ciddi
bir kaos yaşarlar. Ayrıca durgun bir toplumun özünü oluşturan başta kültür olmak üzere bütün kurumların,
modernizmin devingen ve yıkıcı ruhu karşısında pasif duruma düşmesi, geleneksel anlayışı temelden
sarsmıştır. Modernizmin huzursuz edici bilimsel gerçekliği, içkin hakikatin yerine geçmiştir. Bunun sonucu
olarak modernizmin kendisine icra edilen rolleri yapma baskısıyla karşıya kalan bireyin kendini
gerçekleştirmede sıkıntıya düşmüştür. Taylor’a göre “Kendini gerçekleştirme kültürü, çoğu insanın
kendilerini aşan meseleleri unutmasına yol açtı ve açıkça görülüyor ki, abes ve kendi isteklerini ön planda
tutan biçimler aldı. Kendisi olmaya çalışan insanlar arasında yeni konformizm biçimlerinin ortaya çıkmasına;
hatta kendi kimliklerine güven duymayan insanların, bilimin ya da egzotik ruhçuluğun prestijine sığınan,
kerameti kendinden menkul uzmanlara ve rehberlere itibar etmelerine bakılacak olursa, bu kültürün bir tür
saçmalığa yol açtığı bile söylenebilir.”42
Modernizmin, insanı anlamlı kılmaya dair verdiği vaatlerin geri tepmesine yol açan araçsal aklı
yüceltmesi, onun kendisini araç haline getirerek her türlü amacı gölgede bırakması 43 sonucunda modernizm,
“çağdaş vicdan oluşturamamıştır.”44 Bunun temelinde modernizmin kendi menfaatlerini insanın
menfaatlerinden daha üstün görmesi etkilidir. Araçsal aklın karşısında insanın düştüğü acizliğin sonucu,
Charles Taylor’un anlam yitimi olarak nitelediği ahlakın yozlaşması, bireyin öazgürlüğünün ve özerkliğinin
yitimidir.45
Ayrıca sanayi devrimiyle birlikte giderek güçlenen modernizmin, kapitalizmin sürekliliği için tüketim
kültürünü dayatmasına bağlı olarak metayı kutsaması ve zamanla hayatın her alanına sirayet etmesi gerekliliği,
toplumsal ve kültürel yaşamda çok ciddi yıkıcı etkiler bırakmıştır. Kısacası modernizm günlük hayatın tek
düze hale gelmesi, yaşayış biçimlerinin kültürel dinamiklerden koparak farklılık göstermesi, kapitalizmin
ekonomik hayatı şekillendirmesi, dini inanç ve değerlere olan bağlılığın zayıflaması, bilincin çağın değerlerine
göre yeniden biçimlenmesi sürecine gönderme yapar. Bu da modernizmin hayatın her alanında var olduğu
anlamına gelmektedir. Modernliğin kendini kabul ettirme çabaları sanatta yankılarını bulacaktır.
Gül Yetiştiren Adam Ekseninde Modernizmin Eleştirisi
Eserde, modernleşme doğrultusunda Türk toplumunu yeniden şekillendirme düşüncesi ve
modernleşmeyle birlikte giderek artan hızlı değişmenin değerler dünyasında yarattığı tahribat, birey ve toplum
arasındaki çatışmayı derinleştiren unsurlar, GYA etrafında anlam bulur. GYA, Millî Mücadele sonrası dış
DEMİR, Ömer; ACAR, Mustafa; Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ağaç Yay., İst., 1992, s. 251.
ECEVİT, Yıldız; Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İletişim Yay., İst., 2002, s. 40.
41
CENGİZ, Metin; Modernleşme ve Modern Türk Şiiri, Telos Yay., İstanbul 2002, s. 12.
42
TAYLOR, Charles; Modernliğin Sıkıntıları, (Çev. Uğur Canbilen), İstanbul 2011, Ayrıntı Yay., s..20.
43
Charles Taylor; a. g. e., s.17.
44
CENGİZ, Metin; Modernleşme ve Modern Türk Şiiri, Telos Yay., İstanbul 2002, s. 12.
45
TAYLOR, Charles; Modernliğin Sıkıntıları, (Çev. Uğur Canbilen), İstanbul 2011, Ayrıntı Yay., s. 17.
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dünya ile bütün bağını kopararak kendi kabuğuna çekilmiş ve bütün hayatını güzel kokulu güller yetiştirmeye
adamış bir yaşlı adamdır. GYA’nın evine kapanmasının asıl sebebi, çetin savaş döneminde arkadaşlarıyla
birlikte hâlifelik adına korkusuzca savaştığı hâlde, savaş sonrası kurulan yeni rejimle uyuşmayan arkadaşları
gibi bedel ödemekten çekinmesidir. Çünkü arkadaşları, uyuşmazlığın bedelini asılarak ödemişlerdir. Bu bedeli
ödeme cesareti gösteremeyen GYA, savaş sonrası yeni rejime tepkisini evine 50 yıl kapanmakla vermiştir.
Otoriter yapının gölgesi altında insan ilişkilerini düzenleyen bir toplumda, geleceğe özgü umut besleyen bir
psikolojinin beyhude olduğunu veren bu kapanma, aynı zamanda modernleşmenin her alanda başarıya
ulaştığının kanıtıdır. Özdenören, GYA kişiliği ile modernleşmeyi toplum ve birey üzerinde mutlak bir
egemenlik alanı olarak algılayan ve kendi idealize ettiği değerler doğrultusunda tasarladığı bir toplum için
baskıcı bir tavır takınan Cumhuriyet modernleşmesine karşı çıkar.
Devletin otoriter kimliğinin en belirgin özelliği, laiklik ilkesi çevresinde yapılan yeni yorumlarda
kendisini gösterir. Özellikle tek parti döneminde, Türkiye’yi, Avrupa düzeyine çıkarma endişesiyle Batıya
yönelen zihniyetin, modern değerler doğrultusunda Batıdan gelen her şeyi içselleştirmeden bünyesine
taşıması, Batı kültürü ve normlarının geleneksel değerler üzerinde hâkimiyet kurmasına yol açmıştır. Çünkü
Batıya benzemek, tek parti döneminde Türk toplumu için, siyasal ve toplumsal modernleşmenin temelini
oluşturmuştur. Dolayısıyla modernleşme, tek parti döneminde kurumların yenilenmesi ile sınırlı kalmayıp,
bütün bir toplumsal yapının dönüşümünü öngören bir çizgide ilerlemiştir. Türk toplumunda kabul gören dinî
nitelikli değerler sitemi de bu dönüşümden nasibini almış ve din, devlet ve birey arasındaki ilişki, yeniden
şekillendirilmeye çalışılmıştır. Kentel’e göre otoriter laiklik ve yukarıdan aşağıya tasarlanmış olan resmi din
yorumu, yeni yaratılmış sınıflar içinde karşılığını bulmaktadır. Ancak toplumun büyük çoğunluğu murad
edilen "temsil" ile mutlak bir uyum içine girmemiştir. Modernleşmeci devlet "eski" olan dinden utanmayı
emrederken, halkın büyük çoğunluğu yüzyılları aşan bir gelenekle bağlarını verili yeni koşullarda yeniden
üretmiş ve tepkisini önceleri "isyan" gibi sert yollarla gösterirken, zaman içinde "geri çekilme", "sivil
itaatsizlik" gibi yöntemlerle oyunun dışında kalarak göstermiştir. Dolayısıyla bu mücadele, Batı'dan adapte
edilen ve kendinden başka gerçeklik tanımayan seçkinci proje için süreklilik taşıyan bir "ötekilik" ve "tehdit"
söyleminin meşruiyet aracı oldu ve ötekileştirme ve tehdit olarak algılanma, dindar insanlar için bir travmanın
kaynağı haline gelmiştir”46
Eserde GYA, hilafetin kaldırılmasından sonra kurulan yeni düzenin, dinî alanı baskılarla kontrol altına
almaya çalışmasını benimsemediği için başkaldırı yolunu seçer. Eve kapanmakla pasif bir başkaldırı şeklinde
tecelli eden tepkisi, birdenbire gerçekleşmemiştir. Dönemin, dinî değerleri hayatının merkezine almış insanları
ötekileştirmesi bunda etkilidir. İsim verilmese de İstiklal mahkemelerini çağrıştıran mahkemelerde hâlife
adına savaşmış arkadaşlarının idam edilmesi, GYA’yı pasif bir başkaldırıya yönlendirir. Çünkü o, savaş
sonrası yeni düzenin anlayışını benimsemez. GYA ve arkadaşları, hâlifelik adına, Kuran adına çok çetin
savaşlar vermiş, açlık çekmiş, Fransızları vatan toprağından atmak için kahramanca savaşmışlardır. Hâlifeye
bağlılıkları ve vatan sevgisi için girdikleri savaş, kendi varoluşunu dinî ve millî değerler ile anlamlandıran bir
öznenin varlığını hissettirir. Fakat yeni rejimin otoriter laiklik dışındaki dindar kesimleri ötekileştirmesi
neticesinde GYA’nın arkadaşları asılır. GYA ise arkadaşları gibi asılma cesareti gösteremediğinden dolayı
protestosunu eve kapanmak ve hayatını dini değerler doğrultusunda şekillendirmekle gösterir. Özdenören,
GYA’ın psikolojik boyutunu aldatılmışlık kavramı ile ilişkilendirerek eski rejim ile yeni rejim arasındaki
uçurumu gözler önüne serer:
“Ne için savaştığımızı biliyoruz sanıyorduk hepimiz. Meğer aldatılmışız. Garip bir Mevlüt vardı, şehit
düştü. Kimse beklemezdi ondan böyle bir yiğitliği. Biliyor musun, korkaklık da bulaşıcıdır, yiğitlik de. Hepimiz
yiğitleşmiştik. Ölüm vız geliyordu herkese. Ama savaş içinde oluyor bu tabii. Çünkü ölmeyi düşünmüyorsun,
kolayca ölünüyor. Ölmek barış zamanında zor oluyor. Çünkü ölmeyi düşünmeye başlıyorsun o zaman, bir de
elde etmek istediğin şeyler söz konusu. Savaşırken bir şey elde edeceğine inanıyorsun ölmekle, barış
zamanındaysa bu yok işte. O zaman savaşta ölmek kolay oluyor, barıştaysa zor. Ölümü göze almakla elde
KENTEL, Ferhat; “Tepeden İnmeci “Çağdaşlığın” Teyakkuz Hali”
https://www.dunyabulteni.net/tepeden-inmeci-cagdasligin-teyakkuz-hali-makale,2511.html 04/10/2007
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etmek istediğimiz bir şey vardı bizim de, savaşırken.. savaştan sonra baktık ki, onlar için savaşmamışız.
Düpedüz aldatılmışız. İşte insanın zoruna giden bu oluyor.” (GYA, s. 38-39)
“Modernlik bizi, içinde yaşadığımız yerel kültürün dar sınırlarından çekti aldı; ve bir yandan bireysel
özgürlük dünyasının, öte yandan da kitle toplumu ve kültürünün içine attı” diyen Touraıne, modernleşmeyle
birlikte mesaj bombardımanına maruz kalan insanların kalabalığın içinde yitip gittiğini söyler.47 GYA’nın
inzivasının çok uzun sürmesinde bireyi kuşatan modern dünyanın tahrip gücüne kapılmama isteği de etkilidir.
Bu tutumun yanlış olduğunu anlayan GYA, 50 yılık inzivadan sonra pasif başkaldırısını dışa yansıtmaya karar
verir ve torunuyla birlikte sabah namazını cemaatle kılmak için ilk defa dışarı çıkar. Üstünde cübbe, sarık ve
entarisi vardır. Kıyafetiyle elli yıl öncesine ait kültürün taşıyıcı olduğu hemen fark edilen yaşlı adam”48 dışarı
çıktığında değişimin şokunu yaşar. Çünkü her taraf değişmiştir. Camide “bildiği, beklediği sadeliğin dışına
çıkmıştı her şey” (GYA, s. 129). Çünkü fötr şapka camiye kadar girmiş; namaz kıldıran imam ise, namaz
sonrası düzene uyum sağlayan giyimiyle yaşlı adamın şaşkınlığını arttırmıştır. Değişimin yozlaştırıcı etkisi
karşısında manevi ve geleneksel değerlerin temsilcisi ve “bir sufi”49 kimliği ile karşımıza çıkan GYA, dönem
ve düzen için “çok farklı bir sestir.”50 Bu farklılığını, cami sonrası etrafına topladığı kalabalığa yaptığı
konuşmayla gösterir. Kalabalığın giyiminden hareketle onların İslam milletinden olmadığını, Nasranilere
benzediğini, kendilerinden önceki Müslümanların kafirlere benzediği için helak olduklarını, Dışı kâfire
benzeyen insanın içini de onlara benzemeye başladığını yüzlerine haykırır. (GYA, s. 132-133) Özdenören,
böylece, dini, ahlâki ve millî değerlerin biçimlendirdiği kişilik yapısının, hızlı değişmeyle birlikte kırılmaya
ve insanımızın Batılılaşmayı biçimcilik olarak algılamaya başladığını kıyafet bağlamında eleştirir. Cahir
Zarifoğlu, GYA’nın giyimi konusunda, kıyafet ile düzen arasındaki uçurumu söz konusu zihniyet çevresinde
şöyle yorumlar:
“Bu adamın bir problemi var. Çağın getirdikleri demiştik. Bu çağ Türkiye’ye mesela bir “şapka”
getirdi. Oysa şapka giymek ele aldığımız tipin inançlarıyla zıtlaşmaktadır. –şapkayla açıktan bir savaş
veremeyeceğini gören bu insan protesto için şapkayı giymeyi reddetmek için elli yıl boyunca evine kapanmayı
göze alabilen bir insan. Bunu bir yiğitlik olsun diye yapmaz. Kendi inancını ve protestosunu ancak ve yalnız
bu yolla dile getirebileceğine inandığı için bu yolu seçer.”51
Özdenören, kılık kıyafetten hareketle modernleşme süreciyle birlikte giderek otoriter bir yapıya
bürünen rejimin köhne tutumunu ve bireylerin hayatlarında nasıl bir travmatik bir kopuşa yol açtığını
yabancılaşma ve yalnızlık izlekleriyle birlikte ele alır. Bunu yaparken modernitenin devingen ruhunu
toplumsal bir bakış açısıyla ilişkilendirir. GYA, ne kadar çağın değerlerine yabancılaşmışsa, toplum da
modernitenin yozlaştırıcı cazibesini içselleştirerek toplumun temel dinamiklerine o kadar yabancılaşmıştır.
Yazar bu tipleri, tarihin akışından koparılmış tipler gibi sunar. GYA, kalabalığa konuşma yaparken,
kalabalığın GYA’ın elbiseleri ile ilgili yorumları buna kanıt olarak gösterilebilir: “Üstüne dikkat ettin mi? Elli
yıl önce giyilirdi bu entariler.. hatırlıyorum, rahmetli babamın da vardı böyle entarisi.”(GYA, s.134-135)
Konuşmadan sonra GYA, irticai faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle tutuklanır. GYA’yı tutuklayan baskıcı
zihniyet ile arkadaşlarını asan zihniyet aynı noktada buluşur.
Modernleşme, ithâl ettiği kavramlarla kendi kültürünü ve yaşam tarzını da dayatmış ve Türk
toplumunun sosyal ve kültürel hayatında ciddi çözülmelere yol açmıştır. Türk toplumunun yaşam tarzını
Batıya göre düzenleme ve onlara benzeme çabası, toplumsal çözülmenin yol açtığı sonuçlardan biridir. Hızlı
değişimle oluşan kültürsüzleşme sürecinde insanlar millî kültürüne, dinine, medeniyetin reddettiği bütün
değerlere karşı gelerek ciddi bir yabancılaşma yaşarlar. Çünkü bu tür toplumlarda Batı, kendi değerlerini
Touraıne, Alaın; Modernliğin Eleştirisi, (Çev. Hülya Tufan), YKY, İstanbul 2002, s. 111.
AKÇAY, Ahmet Sait; “Gül Yetiştiren Adam”, Yedi İklim, nu: 107-108, İst., 1999, İst., 1999, s. 80.
49
GÜNAYDIN, Yusuf Turan “Rasim Özdenören’de, Öykü ve Deneme Tadında Tasavvuf”, Kitap Postası, Nisan 2006, nu: 13 s.
54.
50
İleri, Selim; “Rasim Özdenören’e Saygı”, Işıyan Kelimeler, (Haz. Alim Kahraman), Kaknüs Yay., İst., 2007, s. 26.
51
ZARİFOĞLU, Cahit, “Rasim Özdenören Gül Yetiştiren Adam’ı Anlatıyor”, Mavera, nu: 34, Ank., 1979, s. 36.
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dayatır. Batının değerlerini tek kurtuluş reçetesi olarak gören bir algının oluşmasına yol açan bu durum, eserde
öncelikle şehirleşme düzleminde ele alınmıştır. Yazar, özellikle “şehirleşme olgusunun kültürel boyutu olan
modernizm yansımalarını çizer.”[52]Bu yansımaları yabancı hayranlığı ekseninde ele alır. Kültürel taasubun
tam karşıtı bir hâli ifade eden yabancı hayranlığı, bireyin içinde doğduğu kültürü hakir, çirkin değersiz görüp
herhangi bir analitik muhakemeye dayanmaksızın dışardan gelen her türlü unsuru olumlamaya dayalı bir ruh
hâlini ifade eder.53 Romanda şehir, değişime ayak uydurarak kendi öz değerlerini bir tarafa bırakmıştır. Maraş
hızlı değişimin pervasız acımasızlığına teslim olmuştur. Her tarafın apartmanlarla dolduğu, otomobilin girdiği,
belediyeye ait aile çay bahçesinin olduğu bu şehirde, gecenin bir saatinde sarhoşların attığı naralar doğal
karşılanmaktadır. Yüksek binalar, şehrin hâkim unsurudur. Özdenören, şehrin sadece fiziksel görünümüne
değil fiziksel görünümle birlikte gelen kültürü de karşıdır. Bu nedenle toplumsal hayat ve kültür arasındaki
ilişkiyi sık sık dile getirir:
“Eski mezbeliklerde bir takım binaların yükseldiğini görmek insanları hayrete düşürüyordu. Yeni
yetmeler şehirlerinde böyle binaların yapılmış olmasını gururla karşılıyorlardı. Bu yeni binalara bakıp
hayallere dalıyorlardı. Şehrin –yalnız şehrin mi, tüm ülkenin- geleceği sanki bu binalarda gizliydi, tuhaf bir
muştuyu sezinliyorlardı bu binalarda: hor, hakir görülmekten bu yeni binalar, parke taşlarıyla döşenmeye
başlayan sokaklar sayesinde kurtulacaklardı.” (GYA, s. 69-70)
Modernliğin kurtarıcı gücü, modernlik başarıya ulaştıkça tükenir. Aydınlığa çağrı, dünya, karanlık ve
cehalete, yalnızlık ve tutsaklığa boğulmuşken etkileyicidir. Gece gündüz ışıl ışıl, yanıp sönen ışıkların
tüketiciyi tavladığı ya da ona devletin propagandasını dayattığı bir büyük kentte54 değişime ayak uyduran
insanlar, modernitenin yozlaştırıcı gücüne karşı boyun eğmiş bir edilgenlikle hem moderniteye özgü yanlış
bir bilincin hem de toplumdaki içten içe devam eden çürümüşlüğü simgelerler. Modernleşmeyi biçimsel
olarak algılayan toplumun mekân düzeyindeki trajik yansıması romanda şu şekilde somutlaştırılır:
“Değişim akla durgunluk verecek hızdaydı. Yenilikleri yadırgayan kimselerin olmasına rağmen, bir
zaman onlar da her yeniliği artık doğal bir olay hâline görmeye başlamamışlardı. İlk zamanlardaki dirençleri
zayıflamış, kırılmıştı. Oluşan değişmenin, yenilenmenin ilkin özle ilgili olduğunu düşünen kimseler artık
bunların bütünüyle biçimsel olduğu kanısını taşıyordu. “mademki oluyor, öyleyse doğaldır” diye düşünmeye
başlamışlardı.” (GYA, s. 69)
“Hilkat garibesi gibi, dünyanın sekizinci harikası gibi bir şeydi(r).”(GYA, s. 68) dediği tiyatro,
sinema, aile bahçesi, Batılı değerlere gören eğitim veren kurumlar ve otomobil şehre yeni giren unsurlar yıkıcı
ve ürkütücü bir etki yaratmıştır çünkü bilinçsizce kabul edilmiştir. Yazar: “Teknoloji’nin girmesinin büyülü
bir etkisi vardır” (GYA, s. 68) ifadeleriyle, teknolojinin büyülü ve çekici tarafına dikkat çeker. Baudrillard’a
göre teknolojinin kendisiyle beraber getirdiği yaşam tarzının, kültürel ve manevi alana egemen olduğunu
göstermeye çalışır. Teknoloji gibi nesneler dünyası tarafından kuşatılmışlık, insanların algı ve güdümlenme
biçimini değiştirir. Böylece insanlar teknik köle konumuna gelir.55 Bu durum, günlük yaşamı yöneten
mucizevi bir zihniyet gibi yansıtan modernleşmenin mutlak gücüne inanç üzerine kurulu bir şey olarak
tanımlanan ilkel bir zihniyetin sonucudur.56
Özdenören eserde, teknolojinin cazibesi etrafında meydana ilkel zihniyeti, okullar aracılığıyla
somutlaştırır. Mevcut okullar ile geçmişteki okullardan mezun olanların zihniyetini mukayese eder. Batının
değerlerinin tek ölçüt olarak kabul edilmesini sağlayan en önemli kurumlardan biri okullardır. Okullar Batının
kültürünü benimsetme işlevini yerine getirmekle, toplumda ciddi bir kültürel dejenerasyona yol açmışlardır.
Bu okullardan mezun olan kişiler, teknolojinin yaşam tarzına şüpheli bakan insanları alaya alırlar.
Davranışlarıyla, okulların yabancı kültürü benimsetme işlevlerini başarılı bir şekilde yerine getirdiği anlayışını
simgelerler. Kişilerin dıştan başlayan çürümenin ruh dünyasındaki yansıması, romanda “yeni yetmeler”
(GYA, s. 69) ifadesiyle karşılığını bulur. Aşağılık kompleksi içinde olan bu yeni yetmelere göre
AKÇAY, Ahmet Sait; “Gül Yetiştiren Adam”, Yedi İklim, nu: 107-108, İst., 1999, İst., 1999. s. 79.
BOSTANCI, Naci; “Toplum ve Kültür”, Sosyolojiye Giriş, (Haz. İhsan Sezal), Beta Yay., İst., 2010 s. 122.
54
TOURAINE, Alaın; Modernliğin Eleştirisi, (Çev. Hülya Tufan), YKY, İst., 2002, S. 109.
55
Jean Baudrillard; Tüketim Toplumu (Çev. Hazal Deliceçaylı, Ferda Keskin) Ayrıntı Yay., 3 baskı, s. 15
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Jean Baudrillard; a. g. y.
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horlanmışlıkları ve hor görülmeleri, parka taşlarıyla döşenmiş sokaklar ve şehrin ruhuna yabancı yüksek
binalar sayesinde kurtulacaktır. GYA moderniteyi kutsallaştıran bu zihniyetin karşısındadır. GYA, “yeni
yetmeler” in temsil ettiği zihniyetin karşısındaki zihniyeti temsil eder: “Evden çıkınca sanki üzerime bir
menfurluk bulaşacakmış gibi geldi bana hep” (GYA, s. 39) ifadeleriyle dış dünya ile kendi dünyası arasındaki
zihinsel farkı ortaya koyan GYA, 50 yıllık inziva hayatını dışarı çıkma kararı ile neticelendirme kararını
eyleme geçirdikten sonra şok duygusu yaşar: “Hasbinallah, deyip duruyordu sık sık, bu kadar değişmeyi
aklımdan geçirmiyordum doğrusu.” (GYA, s.126). özdenören böylece, şehrin kendisine özgü dokusunun
korunma anlayışını, modernitenin şehirleşme anlayışına çözüm olarak sunar.
Sitare Ekseninde Modernizmin Eleştirisi
Özdenören, Sitare ekseninde modernizmi eleştirirken, modernizmin devingen ruhu ile uyumlu, tüketim
kültürünün zirve olduğu bir kent portresi çizer. Romanda merkezî mekân, Las Wegas’tır. Las Wegas, dışı
parlak, alımlı, insanı cezbeden ama içi kokuşmuş vicdanların karardığı modern ama bir o kadar da sahte
şeylerin olduğu yerler olarak gösterilmektedir. Kısacası modernliğin yıkıcı potansiyeline esir olmakla şehre
özgü ruhsal derinlikten yoksundur:“Adeta Deccalin vaat ettiği sahte cennettir.”57
“Kent ışıklı. Bir çölün ortasında kurulmuş. Başka hiçbir şey yapılamayacağı için bir kumar endüstrisi
kurmuşlar burada. Eczanelerde bile kumar makineleri var. Şehir tüm gezginlerle dolu. Ev., apartman yok
sanki kente. Her taraf otel yahut motel. Banka ilânları. Korkunç ışıklı reklamlar. Kentin özeti: otel ve banka.
Adım başı eğlence yerleri…” (GYA, s. 27)
Şehir, kısacası yeni anlamların aracı ve kapitalizme özgü benliğin inşa alanı haline gelmiştir.
Dolayısıyla insani onuru hiçe sayan bu şehirde bireyler, modernleşmenin dayattığı bütün inanç sistemlerini
reddedecek reflekslerini kaybetmişlerdir. Georg Simmel “Metropol ve Zihinsel Yaşam” isimli kitabında,
metropole özgü birey tipinin psikolojik temelinin içsel ve dışsal uyarıların süratli ve dur durak bilmeyen
değişmesinden kaynaklanan sinirsel uyarımın şiddetlenmesine dayandığını, değişimin tehditlerinden kendisini
korumak için kalbinden ziyade zihniyle reaksiyon gösterecek bir uzuv geliştirdiğini söyler.58 İnsancıl zaferin
inşa edileceği kalbin ikinci plana atılması, değişimin karmaşık ritimlerine zihinsel reaksiyon gösterme, eserde
samimiyetsiz ve çıkar üzerine dayalı insan ilişkilerini yaratacak şekilde işlenir. Tauraıne’ye göre kapitalist
toplumlara özgü toplum ya da kişilik görünümü, toplum ya da insan modeli; bireysel ve kolektif öznellik
sunan her şey burjuvazinin kurnazlığıdır.59 Sitare’nin asıl trajedisi, böyle bir hayata anlam vermesinde başlar.
Yazar, şehrin ruhu ve yanlış bilinciyle tam uyum gösteren Sitare gibi bir kişilik yaratarak kişisel özerkliği
metanın tehdidi altında ezen modernizmin her şeyi nesne haline getiren anlayışını eleştirir. Sitare’nin
davranışlarında, sağlam temeller üzerine inşa edilen hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla Sitare, yanlış bir dünyada,
hem o dünyanın yanlışlığı, hem de bunu sezinlemiş umutsuz kişiliği ile kendi davranışları arasında bir
çatışmayı yaşar.60 Kendilik bilincinden yoksundur. Kendi kaderini tayin etmede mücadelesi, kapitalizmin
muazzam kutsanışı ile sınırlıdır. Uyumsuzluk ve çatışmayla dolu olan mizacında, ruhsal bir uğraş yoktur.
Bencildir. Bencilliği modernitenin acımasız cazibesinden beslenir. Sitare, Kendisini dünyanın merkezinde
görür. Ve hiç kimsenin bireysel varlığını önemsemez. . Bir yanıyla tipik bir iş kadını ve kapitalist olan61
“Sitare, parasını kuruşuna kadar hesap ediyor. Dışarıda müsrifli sınırında cömert olan, işinde o ölçü de
hesaplı”dır. (GYA, s. 53) Özellikle kumar tutkusuyla paranın gücüne yapılan atıf, iğreti bir dünyada sadece
iğreti arkadaşlıkların oluşmasını sağlamıştır. Çünkü “kapitalist dünya ne paranın şiddetinden ne de toplumsal
düzenin katılığından özveride bulunur; bunların ikisinin de kendi işlerliği açısından elzem olduğunu bilir.”62

YAZGIÇ, Suavi Kemal; “Gül Yetiştiren Adam’ı Okuma Notları”, Yedi İklim, nu: 107-108, İst., 1999, s. 1.
SİMMEL, George; Metropol ve Zihinsel Yaşam, s. 168-169
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Touraıne, Alaın; Modernliğin Eleştirisi, (Çev. Hülya Tufan), YKY, İst., 2002, s.123.
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İğreti arkadaşlıklar çıkara dayalı ilişkiler böyle bir ortamda çok rahat gelişme imkânı bulur. Özdenören,
bu izleği göz ardı etmez ve Sitare kişiliği etrafında eleştirilerine devam eder. Eserde kendisinden oldukça
büyük Çarli ile parası için evlenen Sitare için bu evlilik, modern dünyanın göz kamaştırıcı nimetlerine ulaşmak
anlamını taşır. Eserde “sadece küçük ayrıntılardan ibaret bir tip”63 olarak tanıtılan Çarli’nin de evliliğe bakışı
Sitare’den farklı değildir. O da Sitare’yi genç ve güzel gördüğü için sömürüleceğini bile bile onunla evlenir.
Çarli, misyonu bittiği için kapitalist zihniyetin çarkına takılmış ve sonrasında da bu çarkın dışında tutulmuş
insanı temsil eder. Çarli, sahip olduğu fabrikanın bütün makinelerini icat edecek kadar zeki ve zengin
olmasıyla, kapitalist dünyanın bütün imkânlarından istifade etmiştir. Evli olmasına rağmen paranın verdiği
güçle aralarında yaş farkı çok olduğu halde, güzel ve çekici Sitare ile evlenmiştir. Yazar, özelikle Çarli ve
Sitare’nin evliliği konusunda derin bir aşkın varlığını hissettirecek ayrıntılara hiç değinmediği gibi Çarli’nin
eşi ile aralarında problem olduğuna dair ayrıntılara da hiç değinmez. Böylece modernizmin her şeyi
nesnelleştirdiği anlayışını aile, kadın ve aşk olguları etrafında eleştirir ve eleştirisini yabancılaşma ve yalnızlık
izleği üzerine kurar.
Yabancılaşmayı sosyolojik açıdan ele alan George Simmel de yabancılaşmayı, modern kültür algısıyla
şekillenen metropol ile birlikte ele alır ve metropolleri kişinin farkındalılığını yok eden ve yabancılaşmayı
hızlandıran bir olgu olarak yorumlar. Simmel’e göre bireyler, fark edilmek için “kasıtlı bir şekilde tuhaf
olmaya teşvik edilir; yani, yapmacık tavırlar ani değişkenlikler gibi metropole uygun”64 davranışlarla kendini
göstermeye çalışır.
Rasim Özdenören’de, Sitare ve arkadaşları çevresinde söz konusu izlekleri daha da belirginleştirmeye
çalışır. Sitare’nin arkadaşlık ilişkileri de tıpkı evliliği gibi nesnelleşmiştir. Sitare, arkadaşlarıyla eğlenmek için
gittikleri Las Wegas’da bütün masrafları üstlenmiştir. Amaç, içine düştüğü boşluk duygusunu, aidiyet
duygusunu tatmin etmektir. Bunu, bir arkadaşının Sitare’ye niçin bütün masrafları sen karşılıyorsun şeklindeki
sorusuna, Sitare’nin verdiği şu cevap manidardır: “Bunların hiçbirini sizin için yapmadım çocuklar.. kendim
için yaptım, belki de biraz da böyle konuşasınız diye yaptım.” (GYA, s. 27) Bu cümle, modern kültürün
yücelttiği kapitalist algıya atıfta bulunur. Cümlede görülen asıl sorun, benliğin paranın gölgesinde anlamını
yitirmesi ve insan ilişkilerinde görülen çözülmedir. Ekonomik güç sahipleri, tüketim kültürünün kazandırdığı
alışkanlıkla arkadaşlık ilişkilerini nesneleştirmiş ve kendi egosunu tatmin etme aracına dönüştürmüştür.
Aslında, Sitare’nin davranışları, insanın metafizik boyutunu göz ardı eden bir toplumun genel davranışıdır.
Bu nedenle Sitare’nin yaşadığı karamsarlık; çaresizlik ve çatışmaları toplumun yansımlarıdır.. Sitare “Ağır
bir şey benim ki, kaldırabileceğimden daha ağır. Umutsuzluk. Onun için sinirliyim. Dayanıksızım.”(GYA, s.
96) şeklindeki itirafıyla, dış dünya tarafından kuşatılmışlık ile insan psikolojisi arasındaki ilişkiyi gözler önüne
serer. Yine aynı nedenler dolayısıyla, insanı tanımanın yolunu “Bence bir insanın tanımanın bir tek yolu
vardır, onu bitmiş kabul etmek. Onu artık yaşamıyor saymak”(GYA, s. 96) cümleleriyle açıklar. Ayrıca
arkadaşlar arasında kıskançlık, menfaat ilişkileri ve çatışmalar olmasına rağmen, herkesin kendi hâlinden
memnun görünmeleri ve birbirlerine tahammül etmeleri, modern kültürün benliği yok etmesinin bir
sonucudur. Herkes, yaşadığı boşluk duygusunu ve köksüzlüğünü birbirine yaslanarak gidermeye çalışır.
Çünkü modernlik kültürü, bireye yönelik söylemleriyle karmaşanın, köksüzlüğün ve aidiyet duygusunu yok
eden boşluk duygusunun merkezidir. Berman, aidiyet duygusunun körelmesi ile modern kültür arasındaki
ilişkiye, yabancılaşma kavramı etrafında şu şekilde açıklama getirir:
“Modern olmak, bizlere, serüven, güç, coşku, gelişme, kendimizi ve dünyayı dönüştürme imkânları
vaat eden; ama bir yandan da sahip olduğumuz her şeyi, bildiğimiz her şeyi, olduğumuz her şeyi yok etmekle
tehdit eden bir ortamda bulmaktır kendimizi. Modern ortamlar ve deneyimler coğrafi ve etnik, sınıfsal ve
ulusal, dinî ve ideolojik sınırların ötesine geçer; modernliğin bu anlamda insanlığı birleştirdiği söylenebilir.
Ama paradoksal bir birliktir bu, bölünmüşlüğün birliğidir: Bizleri sürekli parçalanma ve yenilenmenin,
mücadele ve çelişkinin, belirsizlik ve acının girdabına sürükler.”65
HAKSAL, Ali Haydar, Ruh Denizinden Öyküler, İnsan Yay, İst. 2008, s. 73.
SİMMEL, George; Modern Kültürde Çatışma, (Çev.Tanıl Bora-Nazile Kalaycı-Elçin Gen), İletişim Yay., İst., 2009., s. 99.
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BERMAN, Marshall; Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, (Çev. Bülent Peker ve Ümit Altuğ), İletişim Yay., İst., 2006, s. 27.
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Modern ortamların etnik, sınıfsal, dinî ve ideolojik sınırların ötesine geçtiği anlayışı, eserde çarpıcı bir
şekilde işlenir. Çarli, Türk olmasına rağmen Türk kültüründe olmayan bir ismi seçer. Zelda’nın kuzeninin ismi
Marti’dir. Modern kültürün dönüştürücü etkisine maruz kalan insanların kendi değerlerine yabancılaşmasını
isim düzeyinde sembolik olarak gösteren bu durumun çarpıcı örneğini, Marta ile ben anlatıcı arasındaki
diyaloglarda görmek mümkündür. Marta isimli bir kadın, kendi köpeğine isim aramaktadır. Konu hakkında
yapılan diyalog, kültürel farklılığı sergilemesi açısından önemlidir:
“Evet, köpeğime bir isim arıyorum.
Bu mu derdin?
Evet, ama çok önemli benim için.
Demin köpek isimleri ile ilgili bir kitap gördüm şurda, Köpeğinize İsim Seçerken, diye bir şeydi.
Ben senin adını koymak istiyorum köpeğime, diyor.
Benim adımı mı?
Evet.
Başka ad bulamadın mı?
Düşündüm,
Ama Amerikan isimleri hoşuma gitmiyor.
İyi ama biz Türkler adınızı köpeklerimize koymayız da, koydurtmayız da.
Ama sevgilim, diyor bu benim seni sevdiğimi gösterir.”(GYA, s. 32)
İnsan merkezli bir anlayışı reddeden Batı medeniyetine vurgu yapan alıntı, kendi kültürüne mensup
olmayan insanlara yönelik dışlayıcı bakış açısını da hissettirir.
Rasim Özdenören, modernlik ve yabancılaşma arasındaki ilişkiyi, bıkkınlık kavramıyla
somutlaştırmaya çalışır. Simmel, bıkkınlığı modern kültür ile ilişkilendirerek şöyle bir değerlendirmede
bulunur:
“Bıkkınlık belki de başka hiçbir ruhsal fenomen, metropolle böylesine dolaysız bağ taşımaz.
Bıkkınlığın birincil nedeni, sinirleri uyaran birbirine zıt unsurların hızla değişmesi, son derece yoğun ve
sıkıştırılmış hâlde olmasıdır. Sınırsız zevk içinde geçirilen bir hayat insanı bıkkınlaştırır. Çünkü uyarılan
sinirler öylesine uzun bir süre boyunca bütün güçleriyle tepki vermeye zorlanırlar ki, artık hiçbir şeye tepki
vermez olurlar.”66
Yazar, eserde paranın hızlı yaşama uymayı kolaylaştıran anlayışını, sınırsız zevkin bireyi her şey karşı
kayıtsızlaştırması açısından ele alır. Kayıtsızlık, dış dünyada gerçekleşen, bireyin olumlu ya da olumsuz her
türlü değişmeye tepki vermesini engelleyen bir tehdit unsurudur ve yabancılaşmayı tetikler. Çünkü
kayıtsızlıkta, değişimin olumsuz sonuçlarına karşı kendini koruyamama gibi bir durumun ortaya çıkması söz
konusudur. Bu etkilerden kendini koruyamayan bireyler, aidiyet duygusunu anlamlandırmada sıkıntı yaşarlar.
Derinlemesine düşünmezler ve kendilerini olayların akışına bırakır.
Eserde, evlilik kurumuna karşı kayıtsızlığını, hasta kocasını nesne gibi görmekle ve hastanede kendi
kaderine terk edip arkadaşlarıyla Las Wegas’a gitmekle gösteren Sitare, aynı kayıtsızlığı arkadaş ilişkilerinde
de gösterir. Samimiyetten yoksun arkadaş grubunun, aralarındaki bütün çatışmalarına ve dedikodularına
rağmen birbirine tahammül etmeleri şeklinde tezahür eden bıkkınlık hâli, herkesi hiç durumuna düşürmüştür.
Herkes boşlukta tek başınadır. Bu boşluk duygusu ben anlatıcı tarafından esere şu şekilde yansır:
“Kendimi bir nokta olarak hiç gördüm. Bu durmadan akan, yürüyüp kaybolan giden girdap içinde, bu
korkunç çağıltıda bir damla su gibi. Yalnız kendimi değil, yaptıklarımı da, yapmayı tasarladıklarımı da.
Sitare’yi de. Her şeyi. Bu akıp giden insan yığınını, tek tek her biri önemsiz bir vesile ile olan şu insanları..
bir arada oluşlarının insana verdiği korkunç ağırlık. Tek tek hepsi sıfır. Bira araya gelince ezip geçiyorlar
seni. Çiğniyorlar. Sen tek başınasın, onlarsa yığın olarak sana karşı bütünleşmişler.” (GYA, s. 90)

SİMMEL, George; Modern Kültürde Çatışma, (Çev.Tanıl Bora-Nazile Kalaycı-Elçin Gen), İletişim Yay., İst., 2009, s. 99.
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Jean Paul Sartre’nin ifadesiyle “nedensiz, sorunsuz, anlamsız bir varlık”67 hâline gelen bireyler,
ilişkilerini de anlamsızlaştırmışlardır. Çünkü “kitlelerdeki zihniyetin tekleşmesi kanunu’na tabi
olmuşlardır.”68 Bu kanuna göre şuurlu şahsiyet ortadan kalkar, bütün fertlerin fikirleri her istikamete yönelir,
geçici, fakat pek açık hususiyetler gösteren bir kolektif şuur teşekkül eder. Dolayısıyla sıkıntı, bıkkınlık ve
umutsuzluk, bireylerin hayatında vazgeçilmez olur. Benlik duygusunu göz ardı eden bu şuura tepkiyi,
Sitare’nin davranışlarında görmek mümkündür. Arkadaş grubu içerisinde kişilik olarak farklılık gösteren
Sitare, herkes gibi değildir. Arkadaşları ondan herkes gibi davranmasını beklemektedir. Sitare bu beklentiye
“ama herkes bende olmayan şeyleri bekliyorsunuz benden” (GYA, s. 118) cümleleriyle isyan eder. Bıkkınlığı
ifade eden bu psikoloji, Sitare ile ben anlatıcı arasındaki konuşmalarda ciddi eleştirel boyutlara ulaşır.
Sitare’ye göre herkes, uydurma bir kişilik taşıdığı için, kendisinin de öyle davranmasını beklemektedir.
Kendilik bilincini yok eden bu anlayış karşısında anlaşılmayan Sitare, ben anlatıcıya “Sen de onlar gibisin..
herkes gibisin.. madem öyle, peki, deli rolü yapacağım hepinize.”(GYA, s. 98) şeklinde karşı çıkar. Cümlede
kolektif şuurun beklediği birey tipinin deli diye tanımlanması, modern kültürün yok ettiği kendilik bilincine
yöneltilen bir eleştiridir.
Ölüm ve İntihar Ekseninde Modernizm Eleştirisi
Özdenören, eserde modern ve geleneksel toplumun ölüm karşısındaki tavrını modernizmi eleştirmek
için mukayeseli bir şekilde işler. Modernizmin gündelik yaşama yansıyan sonuçlarından biri de şüphesiz ki
ölümdür. Geleneksel yaşamından giderek uzaklaşan birey, modernizmin etkisiyle hız kazanan yaşama
inanarak ölüme karşı bir inançsızlık besler. Birey için önemli olan, gündelik yaşamın nabzını tutmaktır.
Dolayısıyla modernizmle birlikte anlamsızlaşan dünyada yalnız kalan birey, ölüm kavramını önemsiz bir
unsur olarak algılar. Yazar, modernizmin geleneksel ve dinî değerler üzerinde yaptığı anlamsızlığı belirgin
kılmak için, modernizmin değiştirici etkisine karşı, değerler dünyasını korumaya çalışan bireylerin varlığıyla
ölüm kavramını sorgular. Eserde modernizmin ölüm algısını Sitare temsil ederken, geleneksel toplumun ölüm
algısını GYA temsil eder. Sitare, modern kültüre uyum sağlamaya çaba gösteren biridir. Bu yüzden modern
hayatın bireyi olarak Viktor Frankl’ın ifadesiyle “varoluşsal boşluk”69 tehlikesiyle karşı karşıyadır. “Kimse
olduğu gibi görmek istemiyor beni”(GYA, s. 97) cümlesiyle, dünyanın anlamsızlığına atıfta bulunan Sitare,
bu anlamsızlığı, intiharla tescil edecek bir eyleme girişir:
“Sitare diyorum, uyku hapı aldığın doğru mu?
Hah, işte şimdi üstüne bastın. Evet, aldım ama kendimi öldürmek için değil. Uyumak için. Ama herkes
kendimi öldürmemi beliyor benden. Belki bunu da yaparım.” (GYA, s. 98)
Tansel’e göre Sitare, yaşadığı ortama “meydan okuduğunu göstermek için kendini öldürmüştür.”
(GYA, s. 142) Ben anlatıcının Sitare’nin intiharı hakkında söylediği aşağıdaki cümleler, hem Tansel’in
düşüncesini doğrulamakta hem de moderniteyle anlamsızlaşan yaşamın, bireyde meydana getirdiği psikolojiyi
göstermektedir: “Düpedüz umutsuzluk, dedim şimdi düşünüyorum da gösteriş gibi duran tavırlarının altında
yatan şey hep bu zavallı umutsuzlukmuş.. tutunmak istediği her şey sonunda bir sahtekarlık olarak görünmüş.”
(GYA, s. 142)
Yazar, modernizm algısının ölüm karşısındaki tavrına yönelik eleştirisini, GYA gibi dinî değerlere
göre hayatını şekillendiren bir insanın bakışıyla somutlaştırır. Onun, hayatı anlamlı kılan dinî değerlerine göre
bir ölüm anlayışı vardır. 50 yıllık inziva yaşamında, Sitare’yi yoklayan umutsuzluğun belirtisini yaşamaz.
Çünkü ölüm gerçeği idrâk etme tarzı, ona yaşamını anlamlandırmasına imkân sağlamıştır. Ölüm algısı ve
yaşam arasındaki ilişki konusunda İrvin Yalom’un aşağıdaki ifadeleri konumuz açısından önemlidir:
“Ölümün hayatla birleştirilmesi, hayatı zenginleştirir; bireylerin kendilerini önemsiz şeylerle bunaltmaktan
kurtarmalarını, daha anlamlı ve daha otantik yaşamalarını sağlar. Ölümün tam farkında olmak, kökten kişisel
değişimler neden olabilir.”70
SARTRE, Jean Paul; Varoluşçuluk, (Çev. Asım Bezirci), Say Yay., İst., 2005, s. 10.
LE BON, Gustave, Kitleler Psikolojisi, (Çev: Selahattin Demirkan) Yağmur Yay., İst. 1974, s. 32.
69
FRANKL,Viktor E., Duyulmayan Anlam Çığlığı, (Çev. Selçuk Budak), Öteki Yay., İst., 1999, s. 18.
70
YALOM, Irvın, Varoluşçu Psikoterapi, (Çev. Zeliha İyidoğan Babayiğit), Kabalcı Yay., İst., 2000, s. 94.
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Kısaca Sitare ile GYA’nın ölümü algılamalarındaki farklılık, içinde bulundukları yaşamı
algılamalarından kaynaklanır. Bu farklılık ne kadar birey düzeyinde gösterilmeye çalışılsa da, iki farklı
dünyanın ölüm karşısındaki tavrını göstermektedir.
SONUÇ
Modernizm aydınlanma hareketi ile başlayan yenilikçi bir fikir hareketidir. Araçsal aklı egemen
kılmasıyla her şeye eleştirel bir yaklaşım tarzı getirmeyi temel prensip edinmiştir. Şehir hayatından dini
inançlara, ekonomik hayattan kültürel ve toplumsal yaşama kadar insanı ilgilendiren her alana eleştirel
yaklaşımı egemen kılma çabası neticesinde başta insan olmak üzere toplumun bütün kesimlerinde ciddi
çatışmalara yol açmıştır. Modernizmin temel prensiplerinden biri de dinamizmi öncelemesidir. Değişim ve
dönüşümün artan basıncı, hayatın her kesiminde ciddi tahribatlara yol açmakla beraber yeni ve yanlış bir
bilincin oluşmasına da katkıda bulunmuştur. Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte metayı kutsallaştırması sonucu
geleneksel toplum anlayışının yerine tüketim toplumu dayatmaya çalışması ve buna bağlı olarak her şeyi
nesnelleştirmesi fikri bu bilincin ürünüdür. Toplum yaşamında kaosa yol açan bu durum bireylerin
yabancılaşma, yalnızlık gibi duygular yaşamasına neden olmuştur. Bireyin bu duygular içinde debelenmesi
dünyanın bütün edebiyatlarında eleştiri konusu olmuştur. Özdenören, GYA isimli romanında modernizmin
ciddi tahribatlarına maruz kalan iki farklı dünya ve bu dünyalara özgü insanların modernizmi algılama
biçimlerini eleştirel bir tarzda işler. GYA, modern bilincin karşısındaki değerleri temsil ederken, Sitare de
modern yaşamın idealize ettiği ve her şeyi nesnelleştiren değerleri temsil eder. Yabancılaşma, yalnızlık,
başkaldırı izlekleri üzerine gelişen romanda şehirlerin değişen dokusu, bireylerin çatışmaları, aile
kurumundaki yozlaşma modernizmle ilişkilendirilerek anlatılır. Özdenören modernizmin yeni gerçeklik
algısını vahşi sömürü olarak yorumlar ve bu algının karşısına İnsan ruhunu yücelten bir bilinci çözüm olarak
sunar.
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Dr. Öğr. Üyesi Deniz ACARAY
TSK, MİT ve EGM TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ’NDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİKLİĞİN İÇ
GÜVENLİK ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION of the AMENDMENT on the REGULATION on TAF, NIA and GDS PORTABLE
PROPERTY within the FRAMEWORK of INTERNAL SECURITY

ÖZ
Bu çalışmada; güncel bir gelişme olarak 6 Ocak 2021 tarihli ve 31356 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü
Taşınır Mal Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Türkiye’nin iç güvenliği ve
bölgesindeki gelişmeler açısından ele alınarak değerlendirilmektedir.
Söz konusu değişikliklerin Türkiye’nin ve dünyanın hâlihazırda içinde bulunduğu güvenlik tehditleri
dikkate alındığında, kamu düzeni ve milli güvenliğin sağlanmasına ilişkin Devlet tarafından geliştirilen bir
öngörünün ifadesi olduğu yönünde kanaat ortaya konulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İç güvenlik, milli güvenlik, TSK, MİT ve EGM Taşınır Mal Yönetmeliği.
JEL Kodları: K10, K33, K38, N40, N45.

ABSTRACT
In this study, as a current development, the Regulation which was declared in the Official Gazette
dated 06 January 2021, Nr. 31356, allowing amendment on the Regulation on Portable Property dedicated
to Turkish Armed Forces, National Intelligance Agency and General Directorate of Security, has been
evaluated in terms of Turkey's internal security and developments in the region.
An expression of opinion is set forth that; the amendments - when considered the current threats facing
Turkey and the entire World – are signs of a foresight developed to maintain public order and national
security.
Keywords: Internal security, national security, Regulation On TAF, NIA and GDS Portable Property.
JEL Codes: K10, K33, K38, N40, N45.
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GİRİŞ
Türkiye; jeopolitik açıdan değerlendirildiğinde, ekonomik ve ticari yönden sahip olduğu potansiyel ile
güzergâh ülkesi olması dolayısıyla da güvenlik tartışmalarının öbeğinde yer alan ve tüm bu dinamiklerin
yönetilmesinde etkili bir aktör olması gereken bir ülkedir. Enerji kaynakları ile güzergâh güvenliğinin bölgesel
ve küresel işbirliği ile ortaklıklar kurulmasını sağlayan önemli bir dinamik olduğu dikkate alındığında
(Acaray, 2020: s.180); Türkiye’nin bölgesinde sağlanacak ve sürdürülecek barış düzeni dünya barışının
sağlanabilmesi için de en stratejik gerekliliktir. Bu gereklilik bölge devletlerinin hem demokratik devlet
yapılarını hem de egemenlik alanlarını doğrudan etkileyebilen bir güce sahiptir.
Özgürlük – güvenlik dengesinin hukukileşmesiyle devletlerin temel varoluş amaçlarının özgürlükleri
korumak olduğunun kabul edilmesi (Bayra, 2019: 157) ve temel insan haklarının anayasa ve uluslararası
hukuk metinlerinde güvenceye kavuşturulması 20. yüzyılın en büyük kazanımları iken, 21. yüzyıl, olağanüstü
halin olağanlaştığı ve modern liberal devletin artık bir güvenlik devleti haline geldiği bir dönem olmuştur.
(Bayra, 2019: 227) Nitekim iç barışını sağlayamadığı ölçüde iç güvenliği ve milli güvenliği sarsılan ülkelerin
yaşadıkları kaos ve çatışmalar her geçen gün tarihe not düşülmektedir.
Türkiye konuşlandığı coğrafyada yaşanan çatışma ve terör örgütlerinin eylem ve saldırılarından
doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmesinin bir sonucu olarak son yıllarda milli güvenliği tehlikeye giren
ülkelerin başında gelmektedir. Ancak güvenlik alanında ülkemizde yapılan çalışmaların yeterli olmadığı
görülmektedir. Anadolu gibi üç kıtayı birleştiren bir coğrafyada yaşayan bir ulus için güvenlik, Yılmaz’ın da
dediği gibi örneğin İber Yarımadası’nda yaşayan uluslardan daha büyük bir öneme sahiptir. Çünkü bütün tarih
boyunca Anadolu sürekli çevre alt kıtalar olan Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu’daki gelişmelerin baskısı
altında kalmış, ya da Anadolu’da ortaya çıkan dinamizm bu coğrafyaları kontrolü altına almıştır. (Yılmaz,
2017:25) Devlet ve ordu (ya da güvenlik kurumları) tarihsel süreç içerisinde biri diğerinin sebep – sonucu
halinde birlikte gelişen bir bütünü oluşturmuştur. Hobbes’un “ Kılıcın zoru olmadıkça ahitler sözlerden
ibarettir ve insanı güvence altına almaya yetmez” sözü, devlet ve ordu ilişkilerinin yapısal temeli olan
güvenliğe işaret eden dikkat çekici bir değerlendirmedir. (Kartal, 2018: 18) Bu nedenle Türkiye, yaşadığı ve
yine karşı karşıya kalabileceği güvenlik tehlikelerini göz önüne alarak ulusal ve uluslararası düzeyde politika
geliştirmekte, bu politikaları hayata geçirebilmek için de gerektiğinde mevzuat değişiklikleri
gerçekleştirmektedir. 6 Ocak 2021 tarihli ve 31356 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de bu kapsamda değerlendirilebilecek bir mevzuat değişikliğidir.
I. 6 Ocak 2021 Tarihli Ve 31356 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Türk
Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Değerlendirilmesi
6 Ocak 2021 Tarihli ve 31356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli
İstihbarat Teşkilatı Ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği değişiklikleri, Türkiye’nin son
yıllarda karşı karşıya kaldığı güvenlik tehlikeleri açısından ele alınabilecek güncel bir gelişme olarak dikkat
çekicidir.71 Şöyle ki; mezkûr değişiklik 10. maddesinin (c) fıkrasına eklenen son cümle72 ve ek (ğ)73 fıkrası ile
değişik 21. madde74 açısından önem arz etmektedir. Bu değişikliklerde iki husus göze çarpmaktadır. Birincisi;
71

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210106-32.pdf. (10.01.2021)
Makine, cihaz, taşıt ve iş makinelerinin servislerde veya servislerin mahallinde yaptıkları bakım ve onarımlarında kullanılan
yedek parça, yağ, antifriz, hidrolik ve benzeri madde ve malzemeler ile sivil akaryakıt satış istasyonlarından alınarak doğrudan
taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar ile yurt dışına görev/intikal gibi nedenlerle giden hava
araçları ve yer destek cihazlarının almış oldukları akaryakıtlar (söz konusu ek cümle yazar tarafından kalın punto ile
belirgin hale getirilmiştir. )
73
ğ) (Ek: RG-6/1/2021-31356-C.K-3374/5 md.) Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca, uluslararası anlaşmalara
dayanılarak, dost veya müttefik ülkelere ve bu ülkelerde bulunan kamu veya özel nitelikli kurum ve kuruluşlara mal ve hizmetin
yardım olarak verilmesi maksadıyla tedarik edilecek taşınırlar.
74
MADDE 21-(Değişik:RG-6/1/2021-31356-C.K-3374/7 md.) (1) Kamu idarelerince birbirlerine veya diğer kamu kurum
ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ilgili mevzuatı gereğince bedelsiz olarak devredilen taşınır mallar, kayıtlı değer
72
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dost veya müttefik ülkelere ve bu ülkelerde bulunan kamu veya özel nitelikli kurum ve kuruluşlara mal ve
hizmetin yardım olarak verilmesi maksadıyla taşınır mal tedariki ve bu kapsamda yurt dışına göreve gidecek
hava araçları ile yer destek cihazlarının almış olduğu akaryakıtlar hakkında taşınır mal işlem belgesi
düzenlenmeyeceği yönünde getirilen değişikliktir. İkincisi ise; milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu
güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden terör, toplumsal olaylar ve şiddet hareketlerinin meydana gelmesi
durumunda veya emniyet ve asayişin zorunlu kıldığı diğer hallerde, idareler taşınır mallarından taşıt dâhil
diğer idarelerce ihtiyaç duyulan malların herhangi bir şarta bağlı olmaksızın birbirlerine bedelsiz devrine
ilişkindir.
İlk dikkat çekilen değişikliğin, Türkiye’nin bölgesindeki güncel çatışma ve savaş koşullarının yarattığı
gelişmeler dikkate alınarak ihdas edildiği düşünülmektedir. Bilindiği gibi Türkiye, hali hazırda Suriye, Libya
ve Azerbaycan – Ermenistan hatlarında meydana gelen sıcak çatışmalardan dolayı teyakkuzdadır. Suriye
hattında gerçekleştirilen sınır ötesi harekâtlar, Libya ile 27 Kasım 2019’ da imzalanan Güvenlik ve Askeri
İşbirliği Mutabakat Muhtırası ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası
kapsamında yaşanan Akdeniz gerginliği ve 2020 yazında sürece Yunanistan’ın dahli ile peş peşe ilan edilen
navtex gerilimleri, Rusya Federasyonu’ndan S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle ABD ile yaşanan
gerginlik Türkiye’nin milli güvenliğini dışardan tehdit eden olay ve gelişmelerdir. Ayrıca; Ermenistan’ın 27
Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ’da askerî ve sivil hedeflere yönelik başlattığı saldırılar karşısında
Azerbaycan’ın meşru müdafaa hakkı ileri sürerek başlattığı karşı harekât Azerbaycan’ın zaferiyle
sonuçlanmıştır. Azerbaycan bu süreçte işgal altındaki topraklarının büyük bir kısmını kurtarmış, Ermenistan
da ateşkes imzalamak zorunda kalmıştır. 17 Kasım 2020’de TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Tezkere
ile Azerbaycan’a asker gönderilmesine onay verilirken, varılan mutabakat kapsamında ateşkese uyulup
uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir Ortak Merkez
oluşturulması kararlaştırılmış olup söz konusu Ortak Merkez 30.01.2021’de açılmıştır. Ortak Merkez’de ve
bu Merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve lüzumuna göre Türkiye’den
sivil personelin görev yapması sağlanacaktır.75 Varılan bu mutabakata göre Ortak Merkez’de Rusya ve
Türkiye müştereken yer alacaklardır. Dolayısıyla, Rusya ile geliştirilen askeri işbirliği neticesinde ABD ile
yaşanan gerilim daha da önemli hale gelmektedir. ABD seçim sonuçlarının galibi Joe Biden tarafından ABD
dış politikasında gerçekleştirilecek muhtemel değişikliklerin Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada yaratacağı
etki önemlidir ve dikkatle etüt edilmelidir. Bu nedenle Akdeniz ve çevresinde bölge barışının temini
Türkiye’nin hem milli güvenliği bakımından tedbirli ve teyakkuzda olmasını, hem de bölgesel aktör olarak
proaktif davranmasını gerektirmektedir. Mezkûr yönetmeliğin 10. maddesine eklenen (ğ) fıkrasının bu güncel
gelişmeler ışığında atılan adımları tamamlayıcı mahiyette bir iç düzenleme olduğu düşünülmektedir. Bu
kapsamda Ortak Merkez’de gerçekleştirilecek faaliyetlerde ihtiyaç duyulan taşınır malların (S-400 hava
savunma füze sistemi de dâhil) Türkiye’den getirilmesi ya da tedarik edilmesi daha kolay ve hızlı bir şekilde
mümkün olabilecektir.
İkinci dikkat çekici değişiklik ise 21. maddedir. Söz konusu madde içeriğinde milli güvenlik, kamu
düzeni ve kamu güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden terör, toplumsal olaylar ve şiddet hareketlerinin meydana
gelmesi ihtimali açısından esas alınmaktadır. Türkiye’nin son dönemlerde yaşadığı terör eylemleri, özellikle
FETÖ/PDY terör örgütünce gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ve sonrasında yaşanan 2 yıllık
OHAL dönemi, bu süreçte anayasal düzende yürütme lehine gerçekleştirilen sistem değişiklikleri, kamusal
özgürlükler ile kamu otoritesi arasındaki dengeyi kamu otoritesi lehine değiştirmiştir. Güvenlik tehlikesi
arttıkça özgürlüklerin ve bu doğrultudaki hukuki güvencelerin alanının daraltılması ve merkezi yönetimin
üzerinden düzenlenen belgeye dayanılarak çıkış kaydedilir, devralan idareden alınan belge bu belgeye eklenir. (2) Milli güvenlik,
kamu düzeni ve kamu güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden terör, toplumsal olaylar ve şiddet hareketlerinin meydana gelmesi
durumunda veya emniyet ve asayişin zorunlu kıldığı diğer hallerde, idareler taşınır mallarından taşıt dâhil diğer idarelerce ihtiyaç
duyulan malları, Millî İstihbarat Teşkilatınca üst yönetici veya yetki verdiği makamın onayı, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer
kamu idarelerince devri yapacak idarenin üst yöneticisinin teklifi ve ilgili Bakanın onayı ile herhangi bir şarta bağlı olmaksızın
birbirlerine bedelsiz devredebilir. …
75
https://meclishaber.tbmm.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=149809. Erişim tarihi: 18.11.2020.
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güçlendirilmesi, devletlerin doğası gereği anlaşılabilir bir etkileşim olmakla birlikte, mevcut durumun
Türkiye’nin anayasal kuruluş değerlerinden demokratik hukuk devleti yapısında getirdiği değişiklikler
kamuoyunda tepkilere yol açmakta, toplumsal kitle eylemlerine sebep olmaktadır. Demokratik kültür gelişimi
açısından normal karşılanması gereken bu tür gelişmelerin çeşitli provokasyonlar eliyle kamu düzeninde ciddi
güvenlik açığı oluşturduğu ve kolluk kuvvetlerinin müdahalelerine zemin hazırladığı bilinmektedir. Bu
müdahaleler toplumsal barış ve dayanışmaya da zarar vermekle birlikte, kolluğun orantısız güç kullanımı
nedeniyle hukuk dışına çıkan müdahaleleri de insan hakları karnesi bakımından ayrıca sorun yaratan bir olgu
haline gelmektedir. Türkiye; dünyayı 2020 yılında esir alan Covid – 19 pandemisine maalesef büyük bir
ekonomik kriz76 içinde yakalanmıştır. Ekonomik krizin sebep ve bu krizden çıkma yolları ayrı bir çalışma
alanı olmakla birlikte; tüm dünyada etkili olan pandemi, özellikle ulus devlet yapılarını ve ekonomisi kırılgan
ülkeleri daha fazla sarsmaktadır. Beklenmedik ve korkutucu sayılarla ifade edilen can kayıpları, sağlık
sistemleri üzerinde meydana gelen aşırı yüklenme, işsizlik oranları ve işyeri kapatmalarındaki artış,
Türkiye’de son zamanlarda evlilik oranlarının azalması, buna mukabil boşanma oranlarının artması 77 ve
kadına yönelik şiddet vakalarındaki endişe yaratan ve kamu vicdanını da yaralayan vakalar ile birleştiğinde
toplumun temeli olan aile kurumunun da bu süreçte ağır yaralar aldığı görülmektedir. Yeni dünya düzeni
olarak adlandırılan bu dönemin toplumsal yaşamının giderek dijitalleşmesi ve bunun getirdiği yeni suç türleri
gibi olgular hep birlikte değerlendirildiğinde kümülatif bir etki yaratarak ekonomik ve sosyal bir patlamaya
yol açma potansiyeli taşıdığı görülmektedir. Türkiye Devleti’nin bir Cumhuriyet olarak teşekkül etmesi ve
Cumhuriyetin nitelikleri bakımından son yıllarda içeriden ve dışarıdan maruz kaldığı topyekûn dönüşüm
öğretide de dile getirilmekte, uzun yıllara dayanan bu tehlikelere sıklıkla dikkat çekilmektedir. (Çeçen, 2020:
28.) Türkiye, küresel emperyalist güç odaklarının planlarını kuruluşundan beri bertaraf edebilmiş bir ülke
olmakla birlikte, dünya barışının gittikçe bozulması ve bölgesindeki çatışmaların artması Türkiye’nin bu
etkinliğini (ekonomik ve insan kaynağı bakımından) zorlaştırmaktadır. Devlet olmanın ontolojik unsurları ve
Anayasası’nda ilk üç maddede hukuki güvenceye bağlanan kuruluş yapısı (Cumhuriyetin nitelikleri ile üniter
ve milli devlet yapılanması) bakımından Türkiye, tarihinde eline (iline –yurduna), beline (toprağına –
ekonomisine) ve diline (milli kültürüne) yönelmiş en yoğun ve yakın tehlike içindedir. Bu nedenle; ilk
bahsedilen değişiklik milli güvenliğe dışardan yönelen bir tehlikeye karşı öngörülen bir tedbir; ikinci
değişikliğin ise milli güvenliğe içerden yönelebilecek bir tehdide karşı öngörüldüğü düşünülmektedir.
SONUÇ
6 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren TSK, MİT ve EGM Taşınır Mal
Yönetmeliği’ndeki değişiklikler mezkûr yönetmeliğin 10 ve 21. maddeleri özelinde ele alınmış olup; söz
konusu değişikliklerin Türkiye’nin içerde ve dışarda karşı karşıya kalabileceği milli güvenlik, kamu düzeni
ve kamu güvenliğine yönelebilecek tehlikeler göz önüne alınarak gerçekleştirildiği düşünülmektedir. Bu
değişikliğin gerçekleşmesinde etkili olan dış gelişmelerin başında Azerbaycan topraklarında kurulan Ortak
Merkez olduğu düşünülmekte olup, Biden dönemi Türkiye – ABD ilişkilerinin seyri doğrultusunda
(Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S- 400 hava savunma füze sisteminden kaynaklanan anlaşmazlığın çözüm
süreci de göz önüne alınarak) önem arz edeceği öngörülmektedir.

76

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Odemeler+Dengesi+ve+Ilgili+Istatistikler/
Uluslararasi+Rezervler+ve+Doviz+Likiditesi/ (10.01.2021)
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Rezerv+Yonetimi. (10.01.2021)
https://www.dw.com/tr/eksi-d%C3%B6viz-rezerviyle-ekonomi-art%C4%B1k-daha-da-k%C4%B1r%C4%B1lgan/a-55873967.
(10.01.2021)
77
https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33708#:~:text=Bo%C5%9Fanan%20%C3%A7iftlerin%20say%C4%B1s%
C4%B1%202018%20y%C4%B1l%C4%B1nda,binde%201%2C88%20olarak%20ger%C3%A7ekle%C5%9Fti. (12.01.2021)
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(23)
Dr. Öğr. Üyesi Ömür KOÇ78
MENAZİLNAME YAZMA ESERİNDEKİ CAMİİ TASVİR ÖRNEKLERİYLE GÜNÜMÜZ
MENTEŞE SANCAĞI’NDAKİ CAMİ MİNYATÜRLERİ
MOSQUE MINIATURES IN TODAY'S MENTEŞE SANJAK WITH EXAMPLES OF MOSQUE
DEPICTIONS IN THE MANUSCRİPT

ÖZ
Minyatür yazma eserde geçen konuları daha iyi anlatmak, süslemek için yapılan, kendine has tekniği
ve özellikleri olan resim sanatıdır. Uygurlarla başlayan minyatür sanatı kitap süslemeciliği ile gelişim
göstererek 18. yüzyıla kadar zengin örnekler vermiş ve Türk resim sanatını temsil etmiştir. Saray sanatı niteliği
taşıyan Osmanlı minyatür sanatı padişah ve yöneticilerin desteği ile gelişmiş, genellikle tarihi konularda
padişahın çevresinde geçen önemli olayların minyatürleri yapılmıştır.
Osmanlı minyatürlerini diğer ülke minyatürlerinden ayıran en bilinen özellikleri belgeleme niteliği
taşımalarıdır. Matrakçı Nasuh’un yazdığı ve minyatürlerini yaptığı yazma eserlerde belgeleme özelliği taşır.
Kendisinden önceki ve çağdaşı nakkaşlardan ayıran en bilinen özelliği peyzaj konulu minyatürleri ilk
tasarlayan nakkaş olmasıdır. Kanuni Sultan Süleyman ikinci önemli seferini Rodos Adası’na yapmış, sefer
süresinde Menteşe Sancağında konaklamış ve devleti buradan yönetmiştir. Menteşoğulları Beyliği
döneminden birçok mimari eser günümüze ulaşmış olmasına rağmen Matrakçı Nasuh ve sonraki nakkaşlar
yörenin minyatürlerini yapmamıştır. Matrakçı Nasuh’un üslup özellikleri ile çağımız minyatür sanatı
özelliklerini yansıtan ve belgeleme niteliği de taşıyan yeni tasarımlarla Menteşe yöresinin değerlerinin
tanıtılması amaç edinilmiştir.
Anahtar kelimeler: minyatür, nakkaş, matrakçı, camii, menteşe, tasvir.

ABSTRACT
Miniature writing is the art of painting, which has its own technique and features, which is made to
better explain and decorate the subjects in the work. Miniature art, which started with the Uyghurs, developed
with book decoration and gave rich examples until the 18th century and represented Turkish painting art.
Ottoman miniature art, which is a palace art, was developed with the support of the sultan and administrators,
and miniatures of important events that took place around the sultan in historical matters were made.
The most well-known features of Ottoman miniatures that distinguish them from other country
miniatures are their documentation quality. The manuscripts written by Matrakçı Nasuh and made miniatures
also have the feature of documentation. The most well-known feature that distinguishes it from previous and
contemporary miniatures is that it is the first artist to design landscape-themed miniatures. Suleiman the
Magnificent made his second important expedition to Rhodes Island, stayed on the Menteşe Sanjak during the
campaign and ruled the state from here. Although many architectural works from the period of the
Menteşoğulları Principality have reached the present day, Matrakçı Nasuh and later artists did not make
miniatures of the region. With the stylistic features of Matrakçı Nasuh, it is aimed to introduce the values of
the Menteşe region with new designs that reflect the characteristics of miniature art of our age and also have
documentation qualities.
Keywords: miniature, artist, matrakçı, mosque, menteşe, description.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim
Dalı/Muğla/TÜRKİYE; ORCID: 0000-0002-0351-5443; E-posta: okocbodrum@gmail.com
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GİRİŞ
Türk minyatür sanatının en zengin örneklerinin verildiği 16. yüzyılda tasarlanmış Osmanlı
minyatürleri belgeleme özelliği taşırlar. Dönemin önemli nakkaşı Matrakçı Nasuh’un yazdığı ve
minyatürlerini yaptığı yazma eserleri belgeleme özelliği taşıdığından ayrı öneme sahiptir. Kendisinden önce
ve çağdaşı nakkaşlardan ayıran en önemli özelliği tasarladığı peyzaj konulu minyatürleri ilk ele alan nakkaş
olmasıdır. Matrakçı’nın üslubunu yansıtan belgeleme özelliği taşıyan minyatürleri dönemin çeşitli yerleşim
yerlerini, mimari değerlerini, topograf özelliklerini, doğal hayatı bize yansıtması bakımından önemlidir.
Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi’ne de katılmış olan Matrakçı Nasuh yörenin minyatürlerini
yapmamıştır.
Menteşeoğulları Beyliği döneminden günümüze birçok mimari eser gelmesine rağmen, Matrakçı
Nasuh’tan sonraki nakkaşlar tarafından da yörenin minyatürleri yapılmamıştır. Tarihi önem taşıyan yörenin
yapıları zamanın, doğanın ve en çok da insanların neden olduğu tahribatlarla yok olmaya devam etmektedir.
Menteşeoğulları Beyliği ve Osmanlı döneminden günümüze gelen camilerimizin durumları da aynıdır.
Bu çalışmada yörenin değerlerini minyatürlerle tanıtmak ve minyatür sanatı geleneğini sürdürmek
maksadı ile Muğla’nın tarihi camilerini yeni bir bakış açısıyla belgeleyen minyatürlerin yapılması
amaçlanmıştır.
Matrakçı Nasuh’un üslup özellikleri ile çağımız minyatür sanatının özelliklerini taşıyan yeni
tasarımların ortaya çıkacak olması günümüz minyatür sanatının gelişimine katkı sağlaması açısından önem
arz etmektedir.
Minyatürlerin tasarım sürecine, Muğla merkezinde bulunan Menteşeoğlularına ait minyatürleri
tasarlanacak tarihi camilerin belirlenmesi ve kaynak taraması ile başlanmıştır. İkinci aşamada video kayıtları
alınmış ve fotoğraflama yoluyla belgeleme yapılmıştır. Matrakçı Nasuh’un Menzilname minyatürleri
incelenerek Muğla camilerinin minyatürlerinin eskizleri çizilmiş ve minyatürleri tasarlanarak
renklendirilmiştir.
Minyatür sanatı
Minyatür; yazma eserin metnini daha iyi anlatmak ve süslemek amacıyla yapılan, kendine has tekniği
ve özelliği olan resimlerdir. Kökleri Orta Asya sanat okullarına kadar giden minyatür sanatı; kitap sanatları
hat, tezhip, cilt sanatları ile birlikte gelişim göstermiştir. İslam ülkelerinde sanata nakış resim, uygulayan
sanatçısına da nakkaş adı verilmiştir. Uygurlardan 18. yüzyıla kadar Türk nakkaşları minyatür sanatının en
zengin örneklerini yazma eserlerin hazırlanması için tasarlamışlardır. (Koç,2021:4)
Batılı anlamındaki resim sanatı ile minyatür sanatı arasında önemli farklılıklar vardır. Nakkaş;
perspektif kurallarını bilmesine rağmen uygulamaz. Mimar Sinan gibi birçok dehanın yetiştiği Osmanlı saray
okulunda eğitim almış nakkaşların perspektif kurallarını bilmiyor olması mümkün müdür? Nakkaş konuyu
daha iyi anlatma düşüncesiyle istediği gibi özgürce kompozisyonunu tasarlar ve minyatürüne kuşbakışı
görünümü verir. Böylece konu eksiksiz ve tüm detaylarıyla verilmiş olur. Perspektif kurallarını
uygulamadığından yere serilmiş halıyı yukarıdan görünür haliyle tasarlar, halının desenini ve renklerinin
zenginliğini de göstermiş olur. Perspektif kuralını uygulamayan nakkaş konuyu bize daha iyi anlatabilmek
için binaları bazen sağa, bazen sola, bazen de baş aşağıya döndürerek çizebilir, tasarımında yer vereceği
mimari özellikleri, detayları, süslemeleri rahatlıkla bize aktarmış olur. Konunun eksiksiz ve daha iyi
anlatılması için binaların hem içini hem de dışını aynı tasarımında gösterebilmiştir. Yazma eserin konusuna
göre insanlar bazen binalardan, ağaçlardan büyük çizilmiştir. Osmanlı minyatürlerinde kompozisyonun
merkezinde daima padişaha yer verilmiş, diğer figürlerden büyük çizilmiş, önemi vurgulanmıştır. İnsan
tasvirlerinde anatomiye yeterince önem verilmediğinden padişahlar, önemli kişiler temsili olarak
kompozisyonlarda yer almıştır. Minyatürde tüm nesneler motif haline dönüşmüş ve kontürleri ile birbirinden
ayrılmıştır. Doğadan soyutlanan figürlerin, mimari elemanların, hayvanların, ağaçların ve çeşitli nesnelerin
gölgeleri yoktur. Nakkaşlar gerçek görünüm ve renklerinden farklı olarak kayaları pastel tonlarda eflatun,
mor, sarı, pembe ile atları mavi, akarsuları gümüşle, gökyüzünü de altınla uygulamışlardır. Işık ve gölgeye
yer verilmediğinden gölgede kalan detay ve ayrıntıların tüm özelliklerinin verilmesi sağlanmıştır. Nakkaşlar
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ejderha, peri, melek gibi hayal ötesi varlıkları çizerek mecazi anlamda vermişlerdir. Minyatürde konunun
orijinalliği, kompozisyonu, ince işçiliği, fırçanın kullanımı, kıvraklığı, boyama teknikleri, renklerin uyumu
önemlidir. Renkler düz bir satıh olacak halde blok olarak sürülür ve sonra detayları ince fırçayla tamamlanır.
Gökyüzü, silah, mimari, giysi, otağ ve çeşitli eşyaların süslemelerinde altın ezilerek fırçayla sürülür, mühre
ile parlatılır veya varak olarak yapıştırılır. Tasarımın dışında kalan zemine gerekiyorsa halkar veya zerefşan
uygulanabilir. Nakkaşlar tarihi, edebi, dini konuların yanında portre, bilimsel ve peyzaj konulu minyatürler de
tasarlamışlar; çeşitli konuların anlatıldığı yazma eserlerin hazırlanmasında zengin hayal dünyalarını yansıtan
minyatürlerle katkı sağlamışlardır.
Matrakçı Nasuh’un Hayatı ve Eserleri
Kanuni devrinde yaşayan tarihçi, matematikçi, hattat, silahşör ve ressam olarak bilinmesine rağmen
Matrakçı Nasuh’un hayatı yeterince bilinmediği gibi doğum tarihi konusu da karışıktır. Matrakçı Nasuh’un
doğum tarihi bugün için tespit edilememiş durumdadır. Daha sonra hakkında bilgi verilecek olan Yavuz Sultan
Selim zamanında ‘‘evail-i şafer 923’’/1517 yılı ocak ayı sonlarında tamamladığı matematiğe ait ilk eseri
Cemal el-Küttab ve Kemal el-Hüssab’ın bugün için tek olduğunu sandığımız nüshasında künyesini hem
‘‘Nasuh b. Abdullah’’ hem de ‘‘Nasuh b. Karagöz el-Bosnevi’’ şeklinde kaydetmiş bulunmaktadır
(Yurdaydın,1976:1). Asıl adı Nasuh bin Karagöz bin Abdullah olan ve Nasuh-el Silahi-el-Matraki olarak da
bilinen Matrakçı, II.Beyazıd döneminde (1481-1512) devşirme olarak saraya girmiş ve Enderun’da
yetişmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın (hd.1520-66) oğullarının 1529’da yapılan sünnet düğünü şenlikleri
için icat ettiği matrak oyunu nedeniyle ‘‘matrakçı’’ unvanını almış; ayrıca, silahşörlükteki ustalığı da Kanuni
tarafından beratla ödüllendirilmiştir. Bu beratta kendisine ‘‘üstad’’ ve ‘‘reis’’ olarak söz edilir
(Renda,1997:1184). Matrakçı’nın son yıllarına ait bilgi olmasa da, son kaleme aldığı eserin 968 (1561)’e kadar
gelmesi, onun bu yıla kadar eser yazmaya devam ettiğini göstermektedir. Matrakçı Nasuh 16 Ramazan 971(28
Nisan 1564) tarihinde vefat etmiştir (Atasoy, 2015:15).
Matrakçı’nın ilk eseri matematik konulu Cemalü’l- Küttab ile tekrar ele aldığı ve bazı ilaveler yaptığı
matematik konulu ikinci eseri Kemalü’l- Hüssab’ı yazmıştır. Nasuh, Taberi Tarihi’nin Türkçeye yapılmış
üçüncü çeviriyi Arapça aslından çevirmiş ve kendi zamanına kadar getirdiği tarih kitabı Mecmaü’t-Tevarih’i
yazmıştır. Matrakçı Nasuh silahşörlük üzerine yazdığı Tuhfetü’l- Guzat adlı eserinde ok atma, kılıç-kalkan
kullanma ve at talimi gibi konularda bilgiler vermiştir. Matrakçı matematik üzerine yazdığı diğer eseri
Umdetü’l-Hisab’da kendi adını belirtmiş ayrıca Kanuni’nin onu Osmanlı ülkesinin en üstün silahşörü
olduğunu takdim ettiği beratın bir nüshasını da yer vermiştir. Matrakçı Nasuh’un yazdığı ve minyatürlerini
yaptığı Kanuni Sultan Süleyman’ın ilk İran seferinin anlatıldığı tarihi konulu önemli eseri Mecmu-ı Menazil,
Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han (Menazilname) adı ile de bilinir. Nasuh’un yazdığı
tarihi konulu eseri Süleymanname’nin Revan yazmasında ordunun sefer dönüşünü anlatmış ancak
minyatürleri yapılamamıştır. Nasuh adını verdiği, asker sınıfından olduğunu belirttiği ve üslubunun örneğini
de verdiği Süleymanname’nin ikinci bölümü, Fetihname-i Karaboğdan nüshasıdır. Matrakçı Nasuh’un yazdığı
ve minyatürlerini yaptığı Tarih-i Feth-i Şikloş ve Estergon ve Istunibelgrad Süleymanname yazma eseri
önemlidir. Kanuni Sultan Süleyman’ın ikinci Macaristan seferinde ordunun uğradığı, konakladığı yerler,
menziller ile Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Fransa’ya yardıma gitmesi
minyatürlerle anlatmıştır. Güçlü Osmanlı donanmasının Fransa’ya giderken ve dönüşünde uğradığı
Akdeniz’in önemli liman şehirlerini gösteren minyatürler belgeleme niteliği taşıdığından Avrupa ülkeleri
açısından da çok önemlidir. Matrakçı Nasuh’un Tarih-i Sultan Beyazıd ve Sultan Selim adlı yazma eserinde
II.Beyazıd ve Yavuz Sultan Selim dönemleri olayları anlatılmıştır. Matrakçı Nasuh Tarih-i Sultan Beyazıd
adlı tarih konulu eserinde II.Beyazıd dönemini anlatmış ve minyatürlerini yapmıştır. Matrakçı Nasuh’un
yazdığı Süleymanname’nin Marburg nüshasında, Kanuni Sultan Süleyman’ın ikinci İran seferi ile Şehzade
Mustafa’nın Sivas’ta buluşması anlatılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ın emri ve Rüstem Paşa’nın teşvikiyle
hazırladığı üç ciltlik Camiü’t- Tevarih adlı yazma eserinde Matrakçı Nasuh, Oğuz Han’dan başlayan Türk
Tarihi girişi ile Kanuni devrini de kapsayan Osmanlı Tarihi’ni yazmıştır (Atasoy,2015:18-24).
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Matrakçı Nasuh’u diğer nakkaşlardan ayıran en önemli özelliği peyzaj konulu minyatürleridir. Nakkaş,
insan figürüne yer vermeden belgeleme ve topograf özelliği taşıyan tasarımları ile şehirleri, limanları, köyleri,
camileri, türbeleri, kiliseleri, sarayları, anıtları, limanlardaki fenerleri, önemli sivil yapıları, geçitleri o günkü
durumları ve özellikleri ile nakşetmiştir. Matrakçı Nasuh geçmiş ile günümüz arasında köprü oluşturur, sadece
bizim için değil tasarımlarında yer verdiği ülkelerin durumları hakkında da bilgi verir ve sanatçılar kadar
birçok araştırmacı için de eserleri önem taşır. Matrakçı Nasuh, Menazilname minyatürlerinde yerleşim
yerlerini, coğrafyayı, menzilleri ve iklim farklılıklarını çok iyi verdiğinden iyi bir gözlemcidir. Doğu seferi
ilkbaharda başladığından nakkaş minyatürlerin zeminlerinde genellikle yeşil rengi, çöl iklimi yaşanan
coğrafyalarda ise kum rengini tercih etmiştir. Çöl iklimini yansıtan palmiye ağaçları, bitki ve ağaç çeşitleri ile
yöreye göre değişiklikleri göstermiştir. Menazilname minyatürlerinde Osmanlı mimarisindeki kubbeler
genellikle İran ve Irak’taki yapılarının kubbelerinden farklı tasvir etmiştir. Matrakçı kendine has anlatımıyla
bazı yerleşim yerlerini, iki sayfa halinde ve kuşbakışı görünüşleriyle tasarlar ve tarihsel süreç içinde yaşanmış
farklılıkları minyatürlerinde görmemize, kıyaslamamıza imkân verir (minyatür 1, 2). İstanbul minyatüründeki
Kız Kulesi ile günümüzdeki Kız Kulesi ve Atmeydanı ile günümüzdeki Sultanahmet Meydanı’nın tarihi
süreçte değişimleri görülebilir. Matrakçı’nın minyatürlerini inceleyenler kompozisyonun içinde kendilerini
bulur ve yerleşim yerlerini rahatlıkla gezebilirler. Minyatürlerinde mekanlar cepheden gösterilmiş, kale, sur,
düz çatılı ve kubbeli yapılar genelde aşağıdan yukarıya doğru; ayrıntıları ve özelliklerine göre istiflemiş halde
tasvir edilmiştir. Nakkaş yerleşimdeki mekanları daha iyi anlatabilmek için surlarda olduğu gibi yapıları sağa,
sola yatırmış ya da diyagonal bazen de baş aşağı döndürerek göstermiştir. Tasvirlerinde yer verdiği birçok
nesne ve obje Matrakçı’nın fırçası ile motif haline dönüşmüştür.

Minyatür 1. İstanbul. Nakkaş Matrakçı Nasuh, Nasühü’s -Silahi (Matrakçı)Beyan-ı Menazil-i Sefer-i
Irakeyn-i Sultan Süleyman Han (Yurdaydın, 1976, 8b).

Minyatür 2. Canib-i Galata. Nakkaş Matrakçı Nasuh, Nasühü’s -Silahi (Matrakçı) Beyan-ı Menazil-i
Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han (Yurdaydın, 1976, 9a).
Matrakçı Nasuh Menazilname minyatürlerinde yerleşim yerleri ve menziller hakkında bilgi vermek
amacı ile kompozisyonunda uygun bulduğu zemin üzerinde kare, dikdörtgen veya madalyon formların
içerisinde yazıyı(hat)uygulamıştır. (minyatür detay 3)
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Minyatür detay 3. Mezrea Köprüsü Duhan Köprüsü Veys el-Karani. Nakkaş Matrakçı Nasuh,
Nasühü’s -Silahi (Matrakçı)Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han (Yurdaydın, 1976,
101A)
Menazilname minyatürlerinde Matrakçı’nın bazı mimari kalıpları veya hayal dünyasını kullandığı
izlenimi oluşmaktadır. Bunun sebebi tasarımlarının birçoğunda grup halinde benzer düz çatılı yapıları
kullanmasıdır. Ayrıca birçok minyatüründe yüksek kasnaklı soğan kubbeli, uzun ince minareli camii tasvirleri
de örnek verilir.
Matrakçı Nasuh’un silahşor ve asker olarak bu büyük sefere katıldığının kanıtı, yazdığı ve
minyatürlerini yaptığı eseridir. Sefer süresince ordunun güvenli intikali, ulaşım zorlukları, konaklama gibi
ihtiyaçların yanında nakkaşın minyatür için gerekli malzeme, uygun mekân ve zamanı bulamayacağı
bilinmelidir. Minyatür uygulamanın zorluğu, işçiliğin önemi nakkaşı zorlamış olmalı ki bu sebeplerden dolayı
yapıların mimari özellikleri ile değil, simgesel motif olarak tasvir ettiği izlenimine sahip olunur. Matrakçı
Nasuh minyatürlerini nasıl tasarlamıştır? Savaş için düzenlenen seferde geçilen şehirleri incelemeye yeterli
zamanı nasıl bulmuştur? Yerleşim yerlerini kuşbakışı görünümleriyle tasarlanmak ancak günümüz teknolojisi
yardımı ile mümkün olacağından Matrakçı’nın tasarımlarının başarılı olduğu sonucuna varılabilir.
Menazilname minyatürlerini anlamak için sanatının özellikleri, tekniğinin yanında bazen tarih, coğrafya,
mimari, şehir planlama, harita bilgisine ihtiyaç olabilir. Menazilname minyatürlerindeki yapıların, yörelerin,
menzillerin daha doğru analizlerinin yapılabilmesi için seyahatnameler ve sefer ruznameleri gibi çeşitli
belgelere ihtiyaç duyulabilir. Matrakçı seferde önemli gördüğü yerlerin taslak çizimlerini İstanbul’a
döndükten sonra nakkaşhanede yeniden tashih etmiş ve minyatürleri yapmış olmalıdır.
Prof.Dr. Nurhan Atasoy, Menazilname hakkında “eserin resimli sayfaları çok ağırdır, çünkü resimlerde
kurşun beyazı kullanılmış ve bu da kalın bir boya oluşturmuştur. Hele sayfanın iki tarafı resimli olduğunda,
kâğıdın iki tarafında diğer renklerle karıştırılmış kurşunlu boya olunca kâğıt daha da ağırlaşmıştır. Bu eser
yalnız resim üslubu açısından değil, bu açıdan da diğer minyatürlü kitaplardan farklıdır” diye bilgi vermiştir
(Atasoy,2015:26).
Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han (Menazilname) Minyatürleri
Osmanlı ordusunun doğuya yönelik en uzun ve büyük askeri seferlerinden birisi Irakeyn Seferi’dir.
Osmanlı ordusu sefere İstanbul’dan başlamış, sefer güzergahı üzerinde çok sayıda yerleşim yeri ile menzilden
geçerek İran, Irak oradan tekrar İran ve Suriye üzerinden İstanbul’a dönülerek tamamlanmıştır. Sırasıyla İzmit,
İznik, Bozüyük, Kütahya, Ilgın, Konya, Ereğli, Niğde, Kayseri, Sivas, Koçhisar, Erzincan, Tercan, Erzurum,
Erciş, Destedere, Hoy, Tebriz, Karatepe, Miyane, Zengan, Sultaniye, Hemedan, Kasr-ı Şirin, Bağdad, Kerbela,
Necef, Küfe, Hille, Bagdad’a, Kızılköşk (Kerkük yakınları), Göktepe, Kal’a -i Yegan, Sultaniye, Tebriz, Hoy,
Erciş, Bitlis, Kara Amid (Diyarbakır), Kızıltepe, Mercitabık, Halep, Adana, Ereğli, Konya, Eskişehir, Gebze,
Üsküdar ve İstanbul’da sefer tamamlamıştır (Yurdaydın, 1976:308).
‘‘23x31.5cm. boyutlarında,109 yapraklı ve 218 sayfalı yazma eserdir. İçindeki toplam 107 resimden
25’i tam sayfayı kaplar. Eserin hem metni ve hem resimleri Matrakçı Nasuh’un elinden çıkmıştır. Bu kitabın
yapımında diğer yazmalarda olduğu gibi bir ekibin çalıştığını kabul etmek istesek de tüm eserin resimlerinde
değişik ellere işaret edecek ayrıntıların olmaması, boyasının çok özel oluşu gibi özellikler ve burada bu boya
ve teknikte alışılmış minyatür sanatçılarından farklı olan tarzda çalışılmış olduğundan dolayı eserin tümü
Matrakçı Nasuh’un elinden çıkmış görülmektedir. Ayrıca burada şuna da işaret etmek gerekir ki bu eserde
saray için yapılmış eserlerdeki gibi çok altın kullanılmamıştır, ancak pek az yerde altın vardır. Çayırlık,
çimenlik olan birçok yerde zeminin tümü yeşile boyanmış, üzerine resimler sonradan yapılmış ve boyanmıştır.
Bazı yerlerde sonradan konan boya yeşile iyi yapışmamış, zamanla dökülmeler olmuştur’’ (Atasoy,2015:26).
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Menazilname minyatürlerinde cami tasvirleri:
Nasuh camileri belirli özelliklerine göre tek ve iki minareli, düz çatılı, kubbeli veya soğan kubbeli
olarak tasvir ederken belirli bir kalıp kullanmış, bulundukları yerleşim yerine göre mimari özelliklerini
vermeye çalışmıştır. Anadolu’da daha çok düz çatılı veya kubbeli camii tasvirini, Irak ve İran’da daha çok
çini kaplı soğan kubbeli camilerinin tasvirleri ağırlıktadır. Nakkaş minareleri sade, süslemeli, farklı sayıda
şerefeli ve külah yapıları ile de göstermiştir.
Matrakçı Nasuh, Kurşunlu Camii, aşhane, menzilhane, külliye, çarşı, değirmen, kaplıca, kervansaray,
düz çatılı binaları, tek minareli düz çatılı küçük camii ve Porsuk Çayı ile Eskişehir’i betimlenmiştir (minyatür
4). Kurşunlu Camii, aşhanesi, sola yatırılmış avlulu menzilhanesi tasarımda üst kısmında yer alır. Nakkaş,
Kurşunlu Camii, beş pencereli yüksek gövdeli, pencereli kasnaklı, kubbeli, kemerli dört sütun üzerinde üç
kubbe örtülü son cemaat yerli ve tek minareli olarak tasvir etmiştir. Kurşunlu Camii minaresinin külahının
hemen sağında, zemin üzerinde madalyon içerisinde yazıya yer vermiştir.

Minyatür 4. Eskişehir. Nakkaş Matrakçı Nasuh, Nasühü’s -Silahi (Matrakçı)Beyan-ı Menazil-i Sefer-i
Irakeyn-i Sultan Süleyman Han (Yurdaydın, 1976, 109b)
Matrakçı Nasuh sağa sola yatırdığı beyaz surların içinde iki cami, iki hamam ve düz çatılı yapıları ile
sur dışındaki yapıları aşağıdan yukarıya doğru istifleyerek Adana şehrini ve Ceyhan Nehri’ni betimlemiştir
(minyatür 5). Sur dışının daha çok öne çıktığı tasarımda, surların hemen dışında yer alan ancak yarım tasvir
edilmiş, mavi süslemeli gövdeli cami, dört kemerli, iki katlı, üç yivli mavi ana kubbe ile örtülü ve tek minareli
olarak gösterilmiştir. Matrakçı diğer minyatürlerinde olduğu gibi sayfanın üst kısmında madalyon içinde
yazıya yer vermiştir.

Minyatür 5. Adana. Nakkaş Matrakçı Nasuh, Nasühü’s -Silahi (Matrakçı)Beyan-ı Menazil-i Sefer-i
Irakeyn-i Sultan Süleyman Han (Yurdaydın, 1976, 108b)
Matrakçı Nasuh sefer güzergahı üzerinde yer alan Konya şehri ve yüksek iki tepe üzerinde kaleleri ile
Germük Beli’ni betimlemiştir (minyatür 6). Mekanlar alttan üste doğru istiflenmiş, geçitten çıkan nehir, şehrin
solundan aşağıya doğru akar, dikdörtgen formdaki Konya’nın surlarını sağa sola yatırmış ve içinde iki konik
çatılı kulenin arasında bir yapıyı tasvir etmiştir.
Kalenin içindeki iki konik çatılı kule ve aralarındaki bina Alaeddin Köşkü olmalıdır. Böyle olunca
Alaeddin sarayının en eski tasviri ve tek tasviri bu olmaktadır. Hemen yanındaki, minaresi tek şerefeli olan
cami ise Alaeddin Camii olmalıdır (Atasoy,2015:68). Alaeddin Sarayı’nın tasviri Nasuh’un minyatürlerinin
belgeleme özelliğini gösteren güzel bir örnektir. Sur içinde firuze renkli dört kubbeli camii ile Selçuklu
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özelliğini de vermiştir. Sayfanın sağ altında konik çatılı türbe, mescid, semahane, duvarla çevrili havuzlu
avlusu ile Mevlâna Külliyesi betimlenmiştir. Klasik Osmanlı mimarisinin eserlerinden II. Sultan Selim’in
yaptıracağı Selimiye Camii, sefer sırasında henüz yapılmadığından Matrakçı minyatüründe yer vermemiştir.

Minyatür 6. Germük Beli Konya Hz.Mevlana. Nakkaş Matrakçı Nasuh, Nasühü’s -Silahi
(Matrakçı)Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han (Yurdaydın, 1976, 17a)
Matrakçı, sağa sola yatırılmış beyaz sur duvarlarının çevirdiği sur içinde altı cami, üç kubbeli hamam,
çarşı, düz damlı farklı renkte binaları, çeyrek daire formunda baş aşağı surla ayrılmış ayrı bir mekânı ile Kara
Amid (Diyarbakır) ve Dicle Nehri’ni betimlemiştir (minyatür 7). Kule görünümlü minareli, üç kapılı avlulu
ve farklı çatı örtülü mimarili Ulu Camii ve hemen solunda Fatih Paşa Camii tasvir etmiştir. Matrakçı dört
sütun üzerine üç kubbeli kemerli son cemaat yerli, yüksek kasnaklı tek kubbeli ve minareli Fatih Paşa Camii,
Diyarbakır’ın simgelerinden, Mimar Sinan’ın da incelediği örnek aldığı yapıdır. Minyatürde soğan kubbeli,
düz çatılı sivil yapıların tasvir edilmesi bazı kalıpları kullanıldığı fikrini verir.

Minyatür 7. Dicle Nehri kenarında Kara Amid . Nakkaş Matrakçı Nasuh, Nasühü’s -Silahi
(Matrakçı)Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han (Yurdaydın, 1976, 102a)
Matrakçı, minyatürün büyük kısmını kaplayan, şehri ikiye bölen sağa-sola diyagonal yatırılmış surlar
ile sol üstünde bir tepenin önünde havuzu Ilıca ve Erzurum şehrini betimlemiştir (minyatür 8). Sur içinde
konik çatılı kümbetleri, süslemeli soğan kubbeli ince uzun minareli camileri ve sur dışındaki yapıları ile
Erzurum şehri gösterilmiştir. Sur içinde üç şerefeli minareli camii tasviri nakkaşın bazı tasarımlarında hayal
dünyasını ya da yapı kalıplarını kullandığı izlenimi verir. Soğuk iklime sahip Erzurum şehrindeki camilerinin
çatıları klasik kubbeli ya da düz çatılı, tek şerefeli düz, kısa minareli tasvir edilmemiştir. Matrakçı yedi kemerli
çeşmeleri göstermiş, buna rağmen İlhanlı Dönemi Yakutiye Medresesi ile Beylikler Dönemi Çifte Minareli
Medrese, Ulu Camii, Kaleiçi Mescidi ve Tepsi Minare gibi önemli yapıları göstermemiştir. Matrakçı diğer
minyatürlerinde olduğu gibi Erzurum minyatüründe dikdörtgen alan içinde yazıya yer vermiştir.
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Minyatür 8. Erzurum Ilıcası, Erzurum, Pasin Ovası. Nakkaş Matrakçı Nasuh, Nasühü’s -Silahi
(Matrakçı)Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han (Yurdaydın, 1976, 23b)
Matrakçı, sefer güzergahı üzerinde sıradağların ikiye böldüğü vadiden aşağıya doğru akan nehrin
üzerinde Mezrea ve Duhan köprüleri ile sayfanın altında Veys el-Karani’nin kabrini betimlemiştir (minyatür
9). Nakkaş minyatürün üçte ikilik kısmında ordunun geçeceği sıradağların oluşturduğu geçidi, nehir
üzerindeki köprüleri, üçte birlik kısmında nehrin yanında, çatıları mavi boyalı, bitişik üç yapı ve minare ile
Veys el-Karani’nin kabrini tasvir etmiştir. Matrakçı minyatür zemini üzerinde madalyon içinde yazıya yer
vermiştir.

Minyatür 9. Mezrea Köprüsü Duhan Köprüsü Veys el-Karani. Nakkaş Matrakçı Nasuh, Nasühü’s Silahi (Matrakçı)Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han (Yurdaydın, 1976, 101a)
Matrakçı ordunun sefer güzergahı üzerinde bulunan Hz.Zülkifl Nebi’nin kabrini betimlediği
yerleşimin çöl iklimini, coğrafyasını çok iyi gözlemlemiş ve başarılı bir şekilde tasvir etmiştir (minyatür 10).
Nakkaş çölde hurma ağaçlarının arasında, Fırat Nehri’nin yukarısında, duvarla çevrili avlulu içinde, üç kapılı
tuğla gövde üzerinde ortada yüksek, iki yanda ikişer küçük kasnaklı işlemeli soğan kubbeli mescit-kabir yapısı
ile süslemeli tek şerefeli minareyi tasvir etmiştir. Menazilname minyatürlerinde oldukça fazla yer alan düz
çatılı binaları Fırat Nehri’nin altında iki palmiye arasında da tasvir etmiş, minarenin külahının üstündeki zemin
üzerinde madalyon içerisinde yazıya yer vermiştir.

Minyatür 10. Zülkifl Nebi. Nakkaş Matrakçı Nasuh, Nasühü’s -Silahi (Matrakçı) Beyan-ı Menazil-i
Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han (Yurdaydın, 1976, 66b)
Matrakçı Nasuh, sefer güzergahı üzerinde İmam Ali’nin kabrinin yakınında bulunan Tetimme-i İmam
Ali şehrinin çöl iklimini, coğrafyasını sarı zemin ve palmiyelerle başarılı olarak betimlemiştir (minyatür 11).
Farklı mimari özellikteki minareli beş camii, iki uzun çarşı, hamam ile Hz. Ali Camii tasvir edilmiştir.
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Palmiyelerin arasında yapılar gruplar halinde istiflenmiş, kubbe ile minareler süslenmiş ve zemin üzerine yazı
uygulamıştır.

Minyatür 11.Tetimme-i İmam Ali . Nakkaş Matrakçı Nasuh, Nasühü’s -Silahi (Matrakçı)Beyan-ı
Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han (Yurdaydın, 1976, 65a)
Matrakçı, ordunun sefer güzergahı üzerinde bulunan Çil Halit Köyü Merc-i Dabık, Hz.Davud’un (as.)
kabri ile yerleşim yerini tasvir etmiştir. Minyatürün üçte ikilik kısmında pencereli kasnak üzerinde yivli mavi
kubbeli camii hemen yanında pencereli kasnak üzerinde son derece süslü kobalt soğan kubbeli kabir binası
betimlenmiştir (minyatür 12). Caminin önünde kemerli kapının yer aldığı yüksek duvarlı iki kenarında kubbeli
minareli klasik medrese özelliği taşıyan yapının saçaklı girişi üzerinde kasnaklı dört küçük mavi kubbe ile
örtülü yapı tasvir edilmiştir. Açık yeşil bir doğada, yukarıdan aşağıya akan iki nehir, çiçekler ve menazilname
minyatürlerinde gördüğümüz düz çatılı birkaç yapı ile Çil Halit Köyü’nü göstermiştir. Nakkaş diğer
minyatürlerinde olduğu gibi zemin üzerinde madalyon içinde yazıya yer vermiştir.

Minyatür 12: Çil Halit Köyü Merc-i Dabık Makam-ı Davud. Nakkaş Matrakçı Nasuh, Nasühü’s -Silahi
(Matrakçı)Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han (Yurdaydın, 1976, 105a)
Menteşe Sancağı Döneminde Yapılan Camileri Konu Alan Minyatürler
Günümüzde Muğla ilini kapsayan ve antik dönemde Karya denilen bölge Türklerin eline geçtikten
sonra Menteşe adıyla anılmaya başlanmıştır. Menteşe Beyliği 1389-1391 yıllarında Yıldırım Beyazıd
tarafından alınıp Osmanlı topraklarına aynı isimli bir sancak olarak katıldı. Burası Timur’la yapılan Ankara
Savaşı’ndan sonra bir müddet için elden çıktıysa da 1424’te kesin olarak zapt edildi ve sancak merkezi
Milas’tan Muğla’ya taşındı (Mete,2004: 150-151). Kanuni Sultan Süleyman ve ordusu ikici seferini Rodos
Adası üzerine yapmak üzere yola çıkmış, İzmit, İznik, Kütahya, Denizli, Aydın-Çine yolu üzerinden Gökbel’i
aşıp 22 Temmuz 1522 tarihinde Menteşe Sancağı topraklarına ulaşmıştır (Koç,2020: 814), (Ertaş ve
Kılıçaslan, 2017:12). Kanuni Sultan Süleyman Rodos Adası’nı aldıktan sonra Marmaris, Muğla güzergahını
kullanarak 10 Ocak 1523 tarihinde Muğla’dan ayrıldı (Koç,2020:823).
Evliya Çelebi seyahatnamesinde “Hala şehrin ensesinde şimal canibinde bir yalçın kaya üzre şekl-i
murabba bir küçük kal’acıkdır. Amma içinde dizdarı ve neferatı ve ademi zadı yoktur. Ancak öşr-i sultani
gılali hıfz içün iki anbar vardır. Ve garba nazır bir kapusu vardır, da’ima mesduddur. Amma kadim-i eyyamda
gayet s’ab kal’a imiş. Ve canib-i erba’ası yalçın kayalar olmak ile handakı yokdur.” ve seyahatnamede “bu
şehir mezkûr kal’anın kayası dameninde vaki olmuş bir şehr-i şirindir. Cümle haneleri iki bin yüz yetmiş
ma’mür evlerdir. Ca-be-ca toprak örtülü haneler vardır. Amma ekseriya hemvar tahta örtülüdür. Ve cümle on
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bir mahalledir ve cümle yetmiş mihrabdır” diye belirtmiştir (Çelebi,2000:105). 1864 idari yapılanmasında
Aydın vilayeti içinde bir sancak olarak yer alan, Millî Mücadele sırasında ise iki yıl kadar (1919-1921)
İtalyanların işgaline maruz kalan Menteşe Sancağı Cumhuriyet’ten sonra Muğla vilayetine(il) dönüştürüldü
(Mete,2004:152).
Menteşe Sancağındaki camii tasvirli minyatürlerin yapılma amacı:
Matrakçı Nasuh’un Kanuni Sultan Süleyman’ın Avrupa ve Doğu seferlerine katıldığının kanıtı yazdığı
ve minyatürlerle süslediği yazma eserleridir. Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos seferi gidiş ve dönüş
güzergahı üzerindeki Menteşe yöresinden geçtiğini biliyoruz. Matrakçı’da bu sefere katılmış olmalı ancak
seferle ilgili minyatürlerinin olmaması ilginçtir. Batılılaşma döneminin sonuna kadar birçok nakkaş başkent
İstanbul ile büyük şehirleri konu alan çeşitli minyatürler tasarlamışlardır. Menteşe Sancağı, sarp dağlarla
çevrili coğrafyada, İstanbul ile büyük şehir merkezlerine çok uzakta, kara ulaşımının çok zor şartlarda
yapıldığı bir konumdadır. Bu nedenlerden nakkaşlar, bir saray sanatı olan minyatürlerinde Menteşe konusuna
uzak kalmışlar ve eserlerinde yer vermemişlerdir. Bu çalışmada söz konusu dönemde yapılan camilerin
minyatürlerinin yapılması amaçlanmıştır.
Menteşe camii minyatürleri
Menteşe Beyliği dönemine ait camilerin minyatürlerinin yapılıp yapılmadığı araştırıldı. Nakkaşların
yöredeki camilerin minyatürlerini yapmadıkları sonucuna varıldı. Muğla Menteşe’deki camiler araştırıldı ve
minyatürleri tasarlanacak camiler belirlendi. Fotoğraf ve video çekimleri ile kayıtları alındı ve belgelendi.
Matrakçı Nasuh’un Menazilname yazma eserindeki minyatürler ve yerleşim yerlerinin nasıl tasvir edildiği
incelendi. Matrakçı bazı yerleşim yerlerindeki camileri hayal dünyası ve bazı kalıpları kullanarak tasarlamıştı.
Günümüzde zaman kaygımız olmadığından yapıların daha iyi araştırılması imkânı oldu ve belgeleme özelliği
öne çıkan minyatür tasarımları için teknolojiden yararlanıldı.
Genellikle resim çerçevesini aşan zarif doğa kesitlerini Safeviler Dönemi Kazvin okulunun
karakteristik özellikleridir (Çağman ve Tanındı,1979:42). Bu özellik Klasik Osmanlı döneminden günümüze
kadar nakkaşları etkilemiş ve severek çerçeveyi aşan minyatürler tasarlanmıştır. Bu özellik Muğla minyatürü
(minyatür 13) ile Muğla Ulu Camii minyatüründe (minyatür 14) görülür ancak Matrakçı Nasuh Menazilname
minyatürlerinde bu özelliği uygulamamıştır. Muğla minyatürü (minyatür 13) ve Muğla Ulu Camii minyatürü
(minyatür 14) ile Menazilname minyatürleri arasındaki farktır.
Ruznamelerde, ordunun hangi menzilde ne kadar konakladığı, hangi şehirlere uğradığı ve yürüyüş
sırasında nasıl vakit geçirildiği, yol üzerinde şehir ve kasaba halkının padişah veya serdarı nasıl karşıladıkları
hususlarında da kısa ancak önemli verilere yer verilmiştir (Ertaş ve Kılıçaslan,2017:6). Evliya Çelebi’nin
Seyahatnamesi 1630’lu yıllarında İstanbul’dan başlayarak 1681'e kadar Osmanlı Devleti topraklarında ve
komşu ülkelerde yaptığı seyahatleri anlatır. Seyahatname, Osmanlı dünyasının geniş bir coğrafya panoraması
ile yerleşim yapısını tarihi perspektiften verir ve yazarın seyahatle geçen hayatını içerir (Tezcan, 2009:16-19).
Evliya Çelebi, gittiği yerlerin yollarını, konakladığı şehirlerin, kasabaların ve köylerin halkını etimolojisiyle
seyahatnamede anlatır. Konakladığı yerleşimdeki halkın nüfusunu, dini yapısını, eğitim durumlarını, giyimkuşamlarını, ürettikleri ürünleri, yörenin iklimini bize aktarır. Medrese, cami, mescid, türbe, çeşme, han,
hamam ve çarşılar hakkında bize detaylı bilgiler verir. Menteşe’deki camilerin minyatürlerinin tasarımlarında
ruznamenin yanında, daha sonraki bir tarihte yöreye gelmiş olan Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinden
faydalanılmıştır.
Muğla minyatürü
Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi güzergahı ile ilgili bilgilere sefer ruznamesinden
öğreniyoruz. Ordunun gidiş ve dönüşünde konakladığı sefer ruznamesinde belirtilen tarihi yerleşim yeri,
Menteşe Sancağının günümüzde ki ili Muğla şehri minyatürle tasvir edilmiştir (minyatür 13). Bir yerleşimi
tanımak, hakkında bilgi sahibi olmak için başvurulan yerlerden birisi arastadır. Muğla minyatürü için fotoğraf
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ve video çekimleri yapıldı (fotoğraf: 1,2,3,4). Matrakçı Nasuh’un Menazilname yazma eserinde ki belgeleme
özellikli minyatürleri incelendi ve minyatür için eskizler hazırlandı.

Fotoğraf:1
Muğla Kurşunlu
Camii

Fotoğraf:2
Muğla Kurşunlu
Camii

Fotoğraf:3
Muğla Asar Dağı

Fotoğraf:4 Muğla
Yağcılar Hanı

Minyatürde Matrakçı ve klasik minyatür sanatlarımızda olduğu gibi yapılar, aşağıdan yukarıya doğru
istiflenmiş halde, yapılar sağa, sola ve konumlarına göre baş aşağı gösterilmiştir. Kompozisyonun altında
Kurşunlu Camii, tek minaresi, kurşunla kaplı kubbesi, avlusu ile mihrap yönünden gösterilmiştir. Çerçeveyi
aşan kompozisyonda Milas halılarının yer aldığı sola yatırılmış Yağcılar Hanı ile sebil, tarihi çınar ağacı,
ortada arasta, sol üstte Saatli Kule ve Asar Dağı gösterilmiştir.

Minyatür 13. “Muğla” (Kurşunlu Camii, Yağcılar Hanı, Saatli Kule, Arasta)adlı minyatür. Ömür KOÇ
(Ömür Koç arşivi)
Muğla minyatürü, 20x15cm. boyutlarında, 2004 tarihli, gökyüzü, cetvelde yapıştırma varak altın, cami
kubbesi, minare külahı, arastadaki kap kaçaklarda ezilmiş gümüş ve doğal boya, sulu boya, guaj boya
kullanılmıştır. Minyatürde Kurşunlu Camii’nin solunda yazıya yer verilmiştir.
Ulu camii minyatürü
İnşa kitabesine göre yapının 745/1344 yılında Menteşe Emiri Orhan Bey Oğlu İbrahim Bey tarafından
yaptırıldığını öğreniyoruz. Kareye yakın dikdörtgen planlı, kuzey ve batıdan son cemaat yeri ile çevrili, sade
görünümlü Ulu Camii günümüzde çeşitli tarihlerde onarım geçirmiştir (Çakmak, 2013:26-27). Evliya Çelebi
seyahatnamesin de “tabbağhane kurbundaki Eski cami tarz-ı kadim toprak örtülüdür. Ve kıble kapusu on üç
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ayak nerdüban ile çıkılır. Ve bu tarafta haremi yoktur. Ancak yol aşırı tabbağhane içinde bir abdest havuzu
var üstü kubbe örtülüdür.” diye bilgi vermiştir (Çelebi,2000:105).

Fotoğraf:5 Muğla Ulu
Camii

Fotoğraf:6 Muğla
Ulu Camii son
cemaat yeri

Muğla Ulu Camii minyatür tasarımı için fotoğraf, video çekimleri yapıldı ve Menazilname
minyatürleri incelenerek belgeleme özelliği dikkat edilerek eskizler hazırlandı (fotoğraf: 5,6,7,8).

Fotoğraf:7 Muğla Ulu Camii
son cemaat yeri

Fotoğraf:8 Muğla Ulu
Camii ve batıda son
cemaat yeri

Muğla Ulu Camii minyatüründe, Matrakçı ve klasik minyatür sanatlarımızda yerleşim yerlerinin
tasvirlerinde olduğu gibi Muğla şehri bacalı, cumbalı, kiremit çatılı evleri, dar, yokuş ve korunaklı sokakları
ile aşağıdan yukarıya doğru istiflenmiş, yukarıda Muğla’nın simgelerinden Asar Dağı tasvir edilmiştir
(minyatür 14). Caminin son cemaat yerinin hemen karşısında yokuş ve dar sokakta ki yapılar sola yatırılarak
gösterilmiş, sağ alt köşede kayalıklar üzerinde ağaç motifi ile çerçeve oluşturulmuştur.

Minyatür 14. “Muğla Ulu Camii” adlı minyatür. Ömür KOÇ (Ömür Koç arşivi)
Muğla Ulu Camii minyatürü, 13x21cm.boyutlarında,2004 tarihli, gökyüzü ve cetvelde yapıştırma
varak altın, minarenin külahında ezilmiş gümüş ve doğal boya, sulu boya ile guaj boya kullanılmıştır.
Minyatürün iki köşesinde yazıya yer verilmiştir.
Kurşunlu camii minyatürü
İnşa kitabesi olmayan camii Şeyh Şücaeddin tarafından 899/1493 tarihinde bir medrese ve mualimhane
ile birlikte bir külliye olarak yapılmıştır (Çakmak,2013:44). Şeyh Şücaeddin Camii, kurşun kaplı kubbesi
nedeniyle daha çok Kurşunlu Camii olarak bilinir. Evliya Çelebi seyahatnamesinden şehrin ortasında, tarihi,
ince işçiliğe sahip, ustaca yapılmış, kargirden ve kubbeli cami olduğun bilgisini öğreniriz (Çelebi,2000:106).
Muğla’nın simgelerinden cami, kare planlı bir harim, sekizgen bir kasnak üzerine oturan kurşun kaplı kubbe,
harimin kuzeyinde ki son cemaat yeri ve kuzeybatı köşesinde tek şerefeli minarelidir. Osmanlı döneminden
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gelen camii, birçok defa onarım geçirmiş, bu onarımlarda son cemaat yeri harime eklenmiş ve günümüz son
cemaat yeri eklenmiştir. Caminin Türk üçgenleri, kasnak ve kubbesinde XIX. yüzyılın ilk yarısında
uygulanmış kalem-işlerinde Kâbe, cami, sivil mimari yapı, natürmort ve gemi tasvirleri uygulanmıştır
(Koç,2013:340). Kanuni Sultan Süleyman ve ordusunun Rodos Seferi güzergahında yer alan, Muğla’nın eski
camilerinden Kurşunlu Camii tasvir edilmiştir (minyatür 15). Kurşunlu (Şeyh Şücaeddin) Camii minyatür
tasarımı için fotoğraf, video çekimleri yapıldı ve Menazilname minyatürleri incelenerek belgeleme özelliğine
dikkat edilerek eskizler hazırlandı (fotoğraf:9,10).

Fotoğraf 9: Kurşunlu Camii

Fotoğraf 10: Kurşunlu
Camii,son cemaatyeri ve
minaresi

Kurşunlu Camii minyatürü, Matrakçı Nasuh’un eserleri ile Osmanlı klasik minyatür sanatının
belgeleme özelliğini taşır. Caminin ilk inşaa edildiğindeki halini gösteren minyatürü yapılmamıştır. Caminin
minyatürleri olsaydı yapılan onarımlar, değişiklikler ile caminin günümüzdeki halini karşılaştırma imkânımız
olurdu. Kurşunlu Camii, doğu cepheden görünümlü, kemerli pencereli gövdesi üzerinde köşede tromplu,
kasnaklı, kurşun kubbeli, tek şerefeli minaresi ve son cemaat yeri ile betimlenmiştir.

Minyatür 15. “Kurşunlu Camii “ adlı minyatür. Ömür KOÇ (Ömür Koç arşivi)
Kurşunlu Camii minyatürü, 14x18cm. boyutlarında, 2004 tarihli, gökyüzü ve cetvelde yapıştırma
varak altın, kubbe ve minarenin külahında ezilmiş gümüş ve doğal boya, sulu boya ile guaj boya kullanılmıştır.
Minyatürün sağ üst köşesinde yazıya yer verilmiştir.
Şahidi camii minyatürü
Mevlevi olması sebebiyle Şahidi İbrahim Dede ve Muğlalı Şahidi, İbrahim Şahidi olarak da bilinir.
Türkçe, Arapça ve Farsça manzum veya mensur 13 eseri olan Şahidi’nin günümüze kadar ulaşabilen eserleri
Divan, Tuhfe-i Şahidi, Gülşen-i Tevhid, Gülşen-i Vahdet, Gülşen-i Esrar ve Mevlid’dir. Şahidi, Tuhfe-i Şahidi
adlı eserinde “Gedayem Şahidi-i Mevleviyem, Diyar-ı Menteşe’de Muğleviyem” diye belirtmiştir. Babası
Muğlalı, Mevlevi Salih Hüdayi, Seyyid Kemaleddin’den din ve bilim eğitimi almıştır (Açıkgöz,2008:13-18).
Mevlevi Salih Hüdayi, Fatih Sultan Mehmed Han’ın huzuruna çıkmış ve padişahla sohbette bulunmuş,
padişahın bir arzusunun olup olmadığını sorması üzerine, Muğla’da Seyyid Kemaleddin’in gömülü olduğunu,
bu türbenin kendilerine Mevlevi zaviyesi olarak ihsan olunması talebi üzerine, Muğla Zaviyesi açılmıştır.
Buna göre, Muğla Mevlevihanesi, İstanbul Galata Mevlevihanesi’nden önce Anadolu’da kurulan ilk
dergahlardandır. Şahidi İbrahim, Şahidi’nin babası Hudayi Salih ve Şahidi’nin oğlu Şuhudi’nin Mevlevi şeyhi
ve şairi olmaları, Muğla’da köklü bir Mevlevi kültürünün oluşmasına vesile olmuştur. Muğla Mevlevihanesi,
Emir Seyyid Türbesi, Şahidi ve Şahidi Türbesi, Zaviye-i Şemseddin adlarıyla bilinir ancak Seyyid
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Kemaleddin, Hüdayi, Şahidi ve Şuhudi’nin kabirlerinin bulunduğu zaviye, bugün camii olarak ibadete açık
ve Şahidi Tekke-Camii olarak bilinmektedir (Önkaş,2012:14-23). (fotoğraf:11,12)

Fotoğraf 11: Şahidi Camii

Fotoğraf 12: Şahidi
Camii son cemaat yeri
ve minaresi

“Şahidi’nin mezar taşında vefat tarihi olarak Hicri 931/Miladi 1524-25 yılı göstermekteyse de, bu
yanlışlığın nereden kaynaklandığı bilinmemektedir.1544 yılında Gülşen-i Esrar adlı eserini yazdığına ve
ölümüyle ilgili olarak diğer kaynaklardaki bilgilere göre, Şahidi 1550 yılında vefat etmiştir”
(Açıkgöz,2008:17). (fotoğraf:13)

Fotoğraf 13:Türbe

Fotoğraf 14: Seyyid
Kemaleddin'in mezarı

Evliya Çelebi seyahatnamesinde Seyyid Kemaleddin’in keramet sahibi olduğunu, dört köşeli duvar
içinde üstü açık kabrinin önemli bir ziyaretgah yeri olduğundan bahseder (Çelebi,2000:106). (fotoğraf:14)
Şahidi Cami’sinin hemen batısında Hüdayi Salih ve Şahidi’ye ait dikdörtgen planlı, düz ahşap tavan üzerinde
kiremitle örtülü türbe, batısında Seyyid Kemaleddin ve Şuhudi’ye ait açık türbeler ile hazirede çok sayıda
mezar bulunur. (fotoğraf:13,14) Anadolu’da ilk kurulan dergahlardan olan Mevlevihane, düz ahşap tavanla
örtülü harimin ortasında, yapının aynı zamanda semahane olarak kullanıldığını gösteren on ahşap destekle
çevrelenmiş dairevi bir alana sahiptir. Desteklerin arasında ahşap korkuluklarla semahane ile harim
birbirinden ayrılmıştır. (fotoğraf:15,16) Minyatür tasarımı için fotoğraf, video çekimleri yapıldı ve
Menazilname minyatürleri incelenerek belgeleme özelliği dikkat edilerek eskizler hazırlandı.

Fotoğraf 15: Şahidi Camii
son cemaat yeri

Fotoğraf 16: Şahidi
Camii - semahane

Şahidi Cami ve Türbesi minyatürü, Osmanlı klasik minyatür sanatının belgeleme özelliğini taşır.
Minyatürde Matrakçı ve klasik minyatür sanatlarımızda yerleşim yerlerinin tasvirinde olduğu gibi, Şahidi
Cami ve Türbesi ile Muğla bacalı, cumbalı, kiremit çatılı Muğla evleri, dar, yokuşlu ve korunaklı sokakları,
aşağıdan yukarıya doğru istiflenmiş ve yukarıda Muğla’nın simgelerinden Asar Dağı tasvir edilmiştir.
(minyatür 16) Minyatür sanatın da nakkaşlar konuyu daha iyi anlatabilmek için binaların hem içini hem de
dışını birlikte göstermişlerdir. Şahidi Camii ve Türbesi konulu minyatür belgeleme özelliği taşır, caminin batı
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duvarı gösterilmediği için cami ile semahane özelliği, ahşap destekle çevrelenmiş ahşap korkulukların
oluşturduğu dairevi alanı, mihrabı ve minberi özellikle tasvir edilmiştir. Son cemaat yeri, kare kaide üzerinde
yükselen taş minaresi, avludaki kabirleri, avlusu ve giriş kapısı da gösterilmiştir.

Minyatür 16. “Şahidi Camii ve Türbesi “ adlı minyatür. Ömür KOÇ (Ömür Koç arşivi)
Şahidi Camii ve Türbesi minyatürü, 20x16,5cm. boyutlarında 2004 tarihli, gökyüzü ve cetvelde
yapıştırma varak altın, minarenin külahında ezilmiş gümüş ve doğal boya, sulu boya ile guaj boya
kullanılmıştır. Minyatürün sol alt köşesinde yazıya yer verilmiştir.
SONUÇ
Batılılaşma döneminin sonuna kadar nakkaşlar çeşitli konuların işlendiği yazma eserlerin
hazırlanmasında minyatürleri ile katkıda bulunmuşlardır. Zengin minyatürlü yazma eserlerimiz başta Topkapı
Sarayı Müzesi olmak üzere çeşitli müze, kütüphane ve koleksiyonlarda yer almaktadır. Minyatürlü yazma
eserler birçok araştırmacı ve sanatçıların başvurdukları kaynaklardır. Ancak birçok yazma eserimiz gibi
Menazilname yazma eserimiz de hayli yıpranmış durumdadır. Günümüz teknolojisinin imkanların
kullanılmasıyla acil olarak yazma eserlerin çoğaltılması ve yayınlanması gerekir. Matrakçı Nasuh belgesel
nitelikli eserleri ile geçmişle günümüz arasında köprü oluşturur, zenginliklerimizi görmemizi ve farkına
varmamızı da sağlar. Ancak Topkapı Sarayı başta olmak üzere kütüphaneler ve müzelerimizde Menteşe
Sancağı ile ilgili bir minyatürün olmaması ilginç ve bir o kadar da üzücüdür. Minyatürü yapılmamış tarih,
kültür, örf-adetler, halk hikayeleri, mimari değerler, coğrafya ve destan gibi konularda sanatçıların
minyatürleri yapması beklenir. Matrakçı Nasuh’un minyatürleri gibi belgeleme özelliği taşıyan Menteşe
camileri konulu minyatürlerin yapılmasının amacı da budur.
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Dr. Öğr. Üyesi Seray TOKSÖZ79
FACTORS AFFECTING HEALTH TOURISM and MANAGEMENT OF HEALTH TOURISM
SAĞLIK TURİZMİNİ ETKİLEYEN ETMENLER ve SAĞLIK TURİZMİNİN YÖNETİMİ

ABSTRACT
Aim: The ease of international transportation, the expansion of the communication network, and the
ease of transferring technological innovations between countries in every field cause a developing health
service in a region to find global customers. The aim of this study is to reveal the factors affecting the
effectiveness of health tourism by using the nominal group technique. Method: Nominal group technique
method was used for this study. By examining the academic literature and legislation on health tourism,
frequently expressed concepts were collected in a pool, and then, with the participation of health managers,
clues that would lead to the effectiveness of health tourism were tried to be determined by using the nominal
group technique.
Results: In terms of health tourism, it has emerged that promotion, specialization, quality, competitive
cost, and holistic approach with tourism are important, respectively. Constraints: The study conducted with
the nominal group technique is limited to 20 health professionals. It was assumed that the participants knew
about health tourism. Originality: With increased international cooperation and easy access to the health
services offered in the global market, health tourism is becoming widespread. This study presents health
tourism findings to healthcare professionals, health sector experts, and researchers.
Keywords: Thermal Health Tourism, Medical Tourism, Nominal Group Technique.

ÖZ
Amaç: Uluslararası ulaşım kolaylığı, haberleşme ağının genişlemesi, her alanda ülkelerarası teknolojik
yeniliklerinin transferinin kolaylığı, bir bölgede gelişen bir sağlık hizmetinin küresel müşteriler bulmasına
neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, nominal grup tekniği kullanılarak sağlık turizmi etkinliğine etki eden
etmenleri ortaya koymaktır. Yöntem: Bu çalışma için nominal grup tekniği yöntemi kullanılmıştır. Sağlık
turizmi ile ilgili akademik yazı ve mevzuat incelenmiş ve çok sık ifade edilen kavramlar bir havuzda toplanmış
ve sağlık yöneticilerinin katılımı ile nominal grup tekniği kullanılarak sağlık turizminin etkinliğine yol verecek
ipuçları tespit edilmeye çalışılmıştır.
Bulgular: Sağlık turizmi bakımından sırasıyla, tanıtım, uzmanlaşma, kalite, rekabetçi maliyet ve
turizm ile bütüncül yaklaşımın önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Kısıtlar: Nominal grup tekniği ile yapılan
çalışma 20 sağlık profesyoneli ile sınırlıdır. Katılımcıların sağlık turizmini bildikleri varsayılmıştır.
Orijinallik: Uluslararası işbirliğinin artması, küresel pazarda sunulan sağlık hizmetine ulaşımın kolay olması
sağlık turizmini yaygınlaşmaktadır. Bu çalışma ile sağlık kurumları profesyonellerine, sağlık sektörü
uzmanlarına ve araştırmacılara sağlık turizmi bulguları sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Termal Sağlık Turizmi, Medikal Turizm, Nominal Grup Tekniği.
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1. INTRODUCTION
Considering its historical development, it is seen that health infrastructures started to be structured in
a way to provide international services in the 1990s. The widespread use of the internet worldwide has made
it easier for individuals to access healthcare institutions in countries that provide quality healthcare services.
People who want to receive quality health services in other countries reach health institutions abroad as
tourists. Individuals have created health tourism as a result of their desire to receive health services abroad.
Health institutions around the world invest a lot in order to bring the quality of healthcare services they
offer to world standards and become a center of attraction in terms of health tourism. Healthcare providers in
Turkey are also being structured to offer health services at the high standards of developed countries.
Providing quality and competitive healthcare services, Turkish health institutions try to attract tourists from
all over the world for treatment.
When the related literature is examined, it is seen that health tourism is approached as four basic
elements. These elements are defined as (1) medical tourism, (2) thermal health tourism, (3) disabled tourism,
and (4) elderly tourism.
The existence of global communication and technological means of transportation makes it easier for
people to benefit from the healthcare services of other countries for their health problems. Besides, people
who want to receive healthcare services from other countries' health institutions choose to combine them with
their holiday plans in that country during their healthcare service. Health institutions of countries that are
aware of this change are making plans and programs to get a share from health tourism (Vrkljan & Grazio,
2017).
According to the World Tourism Organization data, in terms of the number of tourist arrivals, Turkey
was sixth in the rankings between countries in the world in 2015 with 41.6 million tourist arrivals, while in
terms of tourism revenue, Turkey ranked 10 with 31.5 billion dollars (TUIK, 2018).
Health tourism recognizes as an organization that includes holidays, travels and accommodation as
well as health-related treatments (Ozer and Songur, 2012). Health tourism is gathered under three main
headings by the Ministry of Health, Department of Health Tourism (SHGM, 2017). Health tourism is grouped
as medical tourism, elderly and disabled tourism, thermal health tourism, and SpaWellness by the units of the
Ministry. Thermal tourism, SPA, and wellness, which are developing all over the world, have an important
place in health tourism (Ozdemir, 2015).
There are studies indicating that thermal tourism is not at a sufficient level in health tourism in our
country. With these studies, solutions are suggested to reveal the thermal riches of our country (Gul et al.,
2018). Siner and Torun (2020), showed in their qualitative study, in which interviews were made to reveal the
place and importance of thermal tourism and SPA-wellness tourism in health tourism, that the participants did
not know about the distinction between thermal tourism and SPA-wellness tourism, and they argued that
appropriate strategies should be prepared for the improvement of tourism.
Medical tourism, another form of health tourism, is a concept that expresses individuals' travel to other
countries to be treated and extending this travel for a vacation (Sayin, Yeginboy and Yuksel, 2017). Aestheticcosmetic applications and dentistry applications offered in addition to medical treatment are also considered
among health tourism (Connell, 2013).
On the other hand, individuals' access to thermal resources for treatment has introduced the concept of
"Thermal Tourism". The history of thermal tourism and facilities similar to modern SPA centers dates back
to 500 BC. According to some sources, thermal bath culture in Ancient Greece originated in hot springs such
as Aselepiae or Heracles (Szabó, Koscondi, Lakne, 2013). Thermal tourism has gradually gained importance
as a branch of health tourism (Akbulut, 2010).
A healthcare provider that can be an important player in health tourism has to eliminate negative factors
in order to transfer its healthcare to the global market. A quantitative study by Buzcu and Birdir (2019) stated
that the majority of the hospitals have the concept of health tourism, and put forward the negative factors
affecting the development of health tourism in Turkey.
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The health institutions of the country have received a good share from health tourism in recent years
(Tutuncu et al., 2011). However, the lack of marketing and promotion activities at a sufficient level, the lack
of communication, and the lack of coordination between the institutions that provide health services seem to
be major problems in the country's health tourism (Icoz, 2009; Demirer, 2010; Omay and Cengiz, 2013).
On the other hand, in order to increase the share of healthcare institutions in our country from the
global health tourism market, coordination structures were needed, and finally, public organizations and
national action plans were determined for the development of health tourism. Indicators related to the "Tenth
Development Plan" are shown in Table 1.
Table 1. Performance Indicators (Source: Tenth Development Plan (2014 - 2018), Health
Tourism Development Program Action Plan)
Indicator

Current Situation
(2013)

2014

2015

2016

2017

2018

Thermal Tourism
Bed Capacity

42,000

50,000

60,000

75,000

90,000

100,000

Number
of
Thermal Tourism
Tourists

500,000

625,000

780,000

975,000

1,250,000

1,500,000

Number of Medical
Tourism Tourists

308,500

360,000

435,000

520,000

620,000

750,000

Tourism Income in
Thermal, Medical
and
Elderly
Tourism (Billion $)

2.75

3.40

4.45

5.85

7.60

9.35

The action included in the tenth development plan was stated as “Market research will be conducted
to determine priority countries, regions and branches of strength, and health tourism strategy and
country/region-based action plans will be prepared according to the results of the research.” (Tenth
Development Plan 2014-2018).
The determinations made according to this action plan are listed as follows.
(a)
While an effective promotion will be made for the development of health tourism, the owners
of health institutions and investors will be guided,
(b)
Target countries and markets for health tourism will be determined and relevant legislation will
be prepared,
(c)
The "Tenth Development Plan (2014-2018)" prepared with the vision of 2023 will be a road
map to reach the targets.
Authorized structures such as UHSAS have emerged in the country's health tourism in order to carry
out marketing and promotional activities at a sufficient level, to reach a sufficient level of communication,
and to ensure effective coordination.
Due to health tourism, it has been observed that foreigners have been receiving health services
intensively from health institutions in our country in recent years. Within the scope of health tourism, 551,748
foreign patients received healthcare services in 2018 and paid 1,110,843 thousand USD service fee, 662,087
foreign patients received health care services in 2019 and paid 1 billion 65 million 105 thousand USD
healthcare service fee, while in the first quarter of 2020, 143,266 patient received healthcare service and paid
187 million 955 thousand US dollars for healthcare services (UHSAS, 2020).
2. METHOD
The demographic characteristics of the managers participating in the study are shown in Table 2.
In this study, a one-hour meeting was held with 20 people working in top management in health
institutions, and with the help of the "Nominal Group Technique (NGT)", factors that are considered very
important for health tourism were revealed. At the NGT meeting, full equality was achieved and the
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participants were asked to make a list of statements regarding the factors affecting health tourism. As is known,
NGT is a technique based on preventing participants from communicating verbally but is a problem-solving
technique (Iyanceyich and Donnel, 1988). For this reason, each participant made sure that the statements they
wrote in their turn were written on the board by transferring them to the moderator. It was ensured that all
participant statements, which were deemed important for health tourism, were seen by the participants.
In the next step, among the statements written on the board, each statement which all participants fully
agree on was determined and presented in Table 3. In the third step, the moderator asked the participants to
rank the statements listed in the Table 3 from the most significant to the least significant (1: Most Significant,
13: Least Significant). Participants' decisions should be concluded one by one according to NGT procedures
(Schermerhorn, 1989). Thus, the findings obtained as a result of the ranking of the participants are shown in
Table 4.
Table 2. Demographic Characteristics of Participants
Demographic Information of Participants
Male
Gender

Female
25-29
30-34

Age

35 and above
Bachelor's Degree
Master's Degree

Education

PhD Degree
1-5 years
Experience in Business

5-10 years
10 years and above
1-5 years

Professional Experience

5-10 years
10 years and above

n

%

12

60

8

40

5

25

5

25

10

50

10

50

8

40

2

10

8

40

8

40

4

20

8

40

10

50

2

10

Table 3. List of Statements with Full Agreement by Participants
Statement

Health Tourism Factor

No
1

Reaching quality at an international level in healthcare
Gathering healthcare providing centers and tourism centers in a region

2
3
4

Promoting the health institution and the touristic center well
Facilitating access to quality healthcare
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Bringing the cost of quality healthcare to a competitive level

5

To increase the reliability of health institutions

6

Branding in healthcare

7

To have experts in every field in institutions providing healthcare

8

Providing inexpensive healthcare

9

Keeping the international insurance network intact

10

Making needs analysis in healthcare

11

To establish partnerships with the health institution and tourism organization
companies

12

Employing foreign health personnel in health institutions

13

Table 4. The Level of Importance of Statements to which Participants are in Full Agreement
Ord
er
of
importance
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

atio
(%)

R
Evaluation Ratios of Managers' Statements According to Their
Importance
9

Reaching quality at an international level in healthcare

8

Branding in healthcare

7

Promoting the health institution and the touristic center well

7

Facilitating access to quality healthcare

6

To increase the reliability of health institutions

2.2
2.5
5.3
4.7
9.5
6
5.4

To establish partnerships with the health institution and tourism
organization companies
6
Bringing the cost of quality healthcare to a competitive level

2.3
6

Providing inexpensive healthcare

5

To have experts in every field in institutions providing healthcare

4

Keeping the international insurance network intact

3

Making needs analysis in healthcare

2

Employing foreign health personnel in health institutions

1

Gathering healthcare providing centers and tourism centers in a region

0.5
5.4
5.3
4.2
1.5
5.2

3. CONCLUSIONS and DISCUSSION
The global market will of course look for quality, as in all matters. As can be understood from the
findings of the NGT study, achieving international quality in health tourism and branding in this field emerge
as critical factors (See. Table 4). In order to ensure global competition, health tourism providers need to create
their own brands at the international level and reach an internationally acceptable quality.
Although the Tenth Development Plan (2014 - 2018), Health Tourism Development Program Action
Plan indicators shown in Table 1 indicate an improvement, it can be stated that it is necessary to make health
tourism widespread and sustainable, and the factors affecting health tourism should be carefully evaluated.
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Health tourism is becoming an expanding tourism area. Health tourism, which has developed on a
global scale, has caused both private health institutions and public institutions to take action. On the one hand,
private health institutions are trying to fulfill the requirements of the global market by entering into
restructuring in order to get a share from the global market of developing health tourism, on the other hand,
the public authority is trying to renew the legislation that restricts health tourism.
Intermediary/facilitating/guiding institutions authorized by the public authority will make the
institutions that provide quality healthcare services visible and accessible all over the country. Easy and short
access to services offered within the scope of health tourism presents a great advantage to service providers
(Akarcali, Tontus, Saturk, 2016).
Authorized structures such as UHSAS will play a major role in making marketing and promotional
activities at a sufficient level, reaching a sufficient level of communication, and ensuring effective
coordination in the country's health tourism, contributing to the improvement of health tourism (UHSAS,
2020).
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ORHUN ABİDELERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN
DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ82
ANALYSIS OF THE ORHUN ABIDES IN TERMS OF THE VALUES INCLUDED IN THE SOCIAL
SCIENCE COURSE TEACHING PROGRAM

ÖZ
Değerler geçmişten günümüze kadar varlığını sürdürerek gelen davranışlarımıza yön veren yargılardır.
Değerlerin günümüze kadar gelmesinde bazı eserler önemli rol oynamaktadır. Bu eserlerden biri de Türk
tarihinin ilk yazılı eseri olan Orhun Abideleridir. Orhun Abideleri, Türk milletinin kültürünü ve sahip olduğu
değerleri günümüze taşıyan en önemli eserlerdendir. Orhun Abidelerini anlamak geçmiş ile günümüz değerleri
arasında bağ kurmamızı kolaylaştıracaktır. Bu nedenle araştırmanın amacı¸ Orhun abidelerinin sosyal bilgiler
dersi öğretim programında yer alan değerler açısından incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı
benimsenmiştir. Çalışmada veriler doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik
analizi yöntemiyle analiz edilmiş ve frekans değerleriyle tablolaştırılarak sunulmuştur.
Araştırma sonucunda 2018 Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan adalet, aile birliğine önem
verme, bağımsızlık, barış, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, eşitlik, özgürlük,
saygı, sevgi, sorumluluk, tasarruf, vatanseverlik ve yardımseverlik değerleri Orhun Abidelerinde tespit
edilmiştir. Bu değerler arasından vatanseverlik, bağımsızlık/özgürlük, dayanışma ve çalışkanlık değerinin ön
plana çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, 2018 Sosyal bilgiler öğretim programında yer
alan değerlerin öğrencilere kazandırılmasında Orhun Abidelerinden faydalanabilir.
Anahtar Kelimeler: Orhun Abideleri, Sosyal Bilgiler, Değerler Eğitimi.

ABSTRACT
Values are the judgments that guide our behavior from the past to the present. Some works play an
important role in keeping the values up to date. One of these works is Orkhon Inscriptions, which is the first
written work of Turkish history. Orkhon Monuments are one of the most important works that carry the culture
and values of the Turkish nation to the present day. Understanding Orkhon Monuments will make it easier for
us to establish a connection between past and present values. For this reason, the aim of the study is to examine
the Orkhon monuments in terms of the values in the social studies lesson curriculum. Qualitative research
approach has been adopted in the study. The data in the study were obtained through document analysis. The
obtained data were analyzed by content analysis method and presented by tabulation with frequency values.
As a result of the research, the values of justice, family unity, independence, peace, scientificity,
diligence, solidarity, sensitivity, honesty, aesthetics, equality, freedom, respect, love, responsibility,
disposition, patriotism and benevolence in the 2018 Social Studies curriculum It has been determined. It is
concluded that among these values, patriotism, independence / freedom, solidarity and diligence come to the
fore. According to the results obtained, Orkhon can benefit from the inscriptions in bringing the values in the
2018 Social Studies curriculum to the students.
Keywords: Orkhon Inscriptions, Social Studies, Values Education.
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GİRİŞ
Davranışlarımıza rehberlik eden, yol gösteren inançlar olan değerler (Hökelekli,2010), eğitim
sistemimizin önemli bir parçasıdır. Değerler, değerler eğitimi adı altında eğitim programlarıyla ya da örtük
programlarla sunulmaktadır (Akbaş,2009). Eğitim kurumlarının genel hedeflerine bakıldığında vatanseverlik,
adil olma, temizlik gibi temel değerlerin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır (Akbaş, 2008). Eğitim
kurumları programlarda yer alan bu değerleri, farklı yöntem ve teknikler ve ders kitapları aracılığıyla
öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu kaynakların dışında edebi eserler de bireylerin kişiliğinin
oluşmasında oldukça etkili olması nedeniyle etkili bir değerler eğitimi için vazgeçilmez ders
materyallerindendir (Özdemir ve İdi Tulumcu,2017).
Pek çok dersin içeriğinde değerler eğitimine yer verilmektedir. Sosyal bilgiler dersinin de içerik olarak
tarihsel konulara sahip olması, Türk milletinin ve diğer milletlerin kültür ve yaşam tarzlarını anlatması, çok
disiplinli bir anlayışa göre hazırlanmış olması dersin değerler eğitimi açısından önemini arttırmaktadır
(Kan,2010; Sağlam ve Genç, 2015). Sosyal bilgiler dersi için destanlar, yazıtlar, ilk Türk-Müslüman eserleri
olarak nitelendirilen Divan-ı Lügatit Türk, Atabet’ul Hakayık ve Siyasetname gibi eserler önemli
kaynaklardır. Bu eserler içerdikleri bilgiler dışında Türk kültürünün, yaşam tarzının ve milli değerlerin
yansımalarıdır. Milli benliğimizi özetleyen eserlerin derslerde kullanılması milli şuurun oluşmasında önemli
katkılar sağlayacaktır. Özellikle milli eserlerimizin içerdiği değerlerin tespit edilmesi geçmiş ile günümüz
arasında kuracağımız bağı güçlendirecektir. Bu edebi eserler, Türk milletinin manevi tutum ve davranışlarını
yansıtarak bireylerin olaylar karşısında hissedecekleri duyguları yaşamaları sağlanarak değerleri
içselleştirmelerine imkan tanıyacaktır (Aslan, 2012).
Türk milletinin tutum ve davranışlarını yansıtan pek çok edebi eser bulunmaktadır. Bu eserlerden ilki
olan Orhun Abideleri, Türk adının ilk defa geçtiği ve Türk tarihi hakkında ilk bilgileri edindiğimiz, Türk
töresini ve kültürünü yansıtan en önemli eserdir (Ergin, 2016). Alyılmaz (1996)’a göre Orhun Abidelerinde
kağanlar, kendilerinden önceki ve kendi dönemleri hakkında genel değerlendirmeler yaparak gelecekteki Türk
milletine ve devletlerine öğütler vermişlerdir. Öğütlerin ana teması, Türk Milleti’nin birlik ve beraberlik içinde
tüm zorluklara karşı gelebilecek güce sahip olduğu ve hiçbir gücün Türk milletini yok edemeyeceğidir. Orhun
Abideleri bu öğütlerin ve Türk milletinin tecrübelerini, duygu, düşünce ve değerlerinin günümüze kadar
gelmesini sağlamıştır (Şenocak, 2001). Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk adına dikilen Orhun Abideleri
Türk milliyetçiliğinin temel belgesi olmasının yanı sıra Türklerin tarihi, kültürü, yaşam tarzı, coğrafyası,
birbirleriyle ve komşu devletler ile ilişkileri hakkında bilgiler içermektedir (Orhan, Gedik ve Bulut, 2012).
Orhun Abidelerinde Türk devletlerinin yıkılış nedenleri hakkında bilgilere yer verilerek gelecek nesillere
devletin nasıl ayakta tutulması konusunda öğütlere yer verilmiştir. Türklerin yabancı devletlerin zararlı
oyunlarına gelmeyerek birlik ve beraberliğin korunması gerektiğinden ve bağımsızlık için mücadele
edilmesinden bahsedilmektedir (Kulijanova, 2012). Ayrıca abidelerde, Türklerin bağımsızlığın önemini
bilmesi, olumsuz davranışlardan vazgeçmesi gerektiği ifade edilerek Türk milletinin sonsuza kadar
bağımsızlığını koruması konusunda tarih dersi vermektedir (Akyüz, 2013). Orhun Abideleri içerdiği bu
bilgiler nedeniyle Sosyal Bilgiler dersi için önemli bir kaynaktır.
Milletlerin kültürleri, değer yargıları yaşam tarzları birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar milletler
eğitim anlayışlarına da yansımaktadır. Eğitimin evrensel özelliklere sahip olmasının yanında geçmişten
günümüze kadar gelen milli özellikleri de taşıması gerekmektedir (Mert ve diğerleri, 2019). Bu nedenle Türk
kültürünün ve tarihinin en kadim örneği olan Orhun Abideleri de milli eğitimimizin bir parçasıdır. İçerik
bakımından Orhun Abideleri Türk milletinin tarihini, kültürünü ve değerlerini içermesi sebebiyle öğrencilerin
geçmiş, bugün ve gelecek hakkında bilgi edinmelerini ve değerleri fark etmeleri açısından önemli bir
kaynaktır. Orhun Abideleri, “Öğrencilerin, Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri
kavrayarak millî bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul
etmelerini” (SBÖ, 2018 s.8) amaçlayan Sosyal bilgiler dersi içinde ayrı bir öneme sahiptir. Orhun Abideleri
hem içerik olarak hem de Sosyal bilgiler dersi amaçları açısından incelenmesi gerekli bir eserdir. Bu nedenle
2018 yılında yenilenen Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerlerin hangilerinin ve ne sıklıkta
Orhun Abidelerinde yer aldığının belirlenmesi Sosyal bilgiler eğitimi alanına katkı sağlayacaktır.
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Amaç
Bu araştırmanın amacı; Orhun Abidelerinin Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerler
açısından incelemektir. Bu ana amaç doğrultusunda aşağıdaki alt amaçlar belirlenmiştir.
1.
Kül Tigin Abidesinde Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlerin hangileri
ne sıklıkta vurgulanmaktadır?
2.
Bilge Kağan Abidesinde Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlerin hangileri
ne sıklıkta vurgulanmaktadır?
3.
Tonyukuk Abidesinde Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlerin hangileri
ne sıklıkta vurgulanmaktadır?
Yöntem
Orhun Abidelerinin Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerler açısından incelemek
amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmadan nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmada veriler
doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Doküman inceleme, araştırmanın konusu ilse ilgili bilgi içeren
materyallerin analizidir. Bu materyaller yazılı materyaller (kitap, dergi, gazete, magazin, arşiv, mektup,
günlük, resmi yayın ver istatistikleri vb.) olabileceği gibi konuyla ilgili film, video veya fotoğraf şeklinde de
olabilir (Cansız Aktaş, 2016, s. 363).
Veri Toplama Aracı
Araştırmada içerik analizi yapmaya en uygun veri toplama aracını belirlemek için günümüz
Türkçesiyle yazılmış ve en yaygın kullanılan 4 adet Orhun Abideleri kitabı (Tekin, 2017, Aydın, 2018, Sami,
2012, Ergin,2016) üzerinde doküman analizi yapılmış ve içerik analizi yapmaya en uygun kaynağın Ergin
(2016) tarafından yazılan Orhun Abideleri kitabı olduğuna karar verilmiş ve veri toplama aracı oalrak
kulanılmıştır.
Veri Analizi
Çalışmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiş ve frekans değerleriyle
tablolaştırılarak sunulmuştur. İçerik analizi, insanların söyledikleri ve yazdıklarının açık talimatlara göre
kodlayarak nicelleştirilmesi-sayısallaştırılması olarak tanımlanabilir (Balcı, 2015, s. 220). İçerik analizi,
söylemin görünen, kolayca yakalanan, sergilenmiş ve ilk bakışta algılanan içeriği yerine, gizil, üstü örtülü
içeriğini ortaya çıkarmayı sağlamaktadır (Bilgin, 2006, s. 1).
BULGULAR
Araştırmada Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlerin Orhun Abidelerinde
vurgulanma durumları incelenmiş ve ulaşılan sonuçlar grafik 1’de verilmiştir.
Grafik:1 Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk Abidelerinde Yer Alan Değerlerin İfade Sıklıkları
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Grafik 1 incelendiğinde abidelerde Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlere
toplamda 249 defa vurgu yapıldığı görülmektedir. Abideler arasında en fazla değer vurgusu yapılan abide Kül
Tigin Abidesiyken (f=111) en az değer vurgusu yapılan abidenin Tonyukuk abidesi (f=34) olduğu tespit
edilmiştir. Bilge Kağan abidesinde de değerlere yapılan vurgu oldukça fazladır (f=104).
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Abidelerde sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlerin toplamda ne sıklıkta
vurgulandığını belirlemek için yapılan içerik analizinin sonuçları grafik 2’de verilmiştir.
Grafik:2 Orhun Abidelerinde Yer Alan Değerlerin İfade Sıklıkları
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Grafik 2 incelendiğinde Orhun abidelerinde Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan bütün
değerlere yer verildiği görülmektedir. Çalışmada bağımsızlık ve özgürlük değerlerinin ayrımını yapmanın
oldukça güç olması ve çoğunlukla birlikte ifade edilmesi nedeniyle iki değer birlikte verilmiştir. Orhun
abidelerinde en fazla değerin Vatanseverlik (f=57) olduğu görülmektedir. Orhun abidelerinde en az vurgu
yapılan değerler ise Tasarruf ve Eşitlik değerleri (f=1) olmuştur. Abidelerde her ne kadar tüm değerlere de
vurgu yapılmış olsa da özellikle vatanseverlik (f=57), bağımsızlık / özgürlük (f=51), dayanışma (f=22), adalet
(f=19) ve çalışkanlık (f=16) değerlerinin ön plana çıktığı söylenebilir.
Abidelerde yer alan değer vurguları incelenerek hangi abide de hangi değerlerin daha ön plana çıktığını
belirlemek için içerik analizinden elde edilen sonuçlar grafik haline getirilerek aşağıda grafik 3’te
sunulmuştur.
Grafik 3: Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerlerin Orhun Abidelerindeki Dağılımı
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Grafik 3 incelendiğinde her üç abidede vatanseverlik ve bağımsızlık / özgürlük değerleri en fazla vurgu
yapılan değerler olmakla birlikte vatanseverlik değerine Bilge Kağan abidesinde, bağımsızlık / özgürlük
değerine en fazla vurgunun Kül Tigin abidesinde yapıldığı görülmektedir. Dayanışma değeri ise özellikle Kül
Tigin Abidesinde oldukça sık vurgulanmıştır.
Kül Tigin abidesinde sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlerin hangileri ne sıklıkta
vurgulandığını belirlemek için yapılan içerik analizinin sonucu grafik 4’de verilmiştir.
Grafik 4: Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerlerin Kültigin Abidesindeki Dağılımı
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Grafik 4 incelendiğinde Kül Tigin abidesinde en fazla vurgulanan değerlerin Vatanseverlik (f=27),
bağımsızlık / özgülük (f=21) ve dayanışma (f=15) değerleri olduğu görülmektedir. Yapılan incelemede Kül
Tigin abidesinde tasarruf değerine (f=0) vurgu yapan ifade tespit edilememiştir. Ancak abidede tasarruf değeri
dışındaki sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan diğer 16 değere de vurgu yapılmaktadır.
Bağımsızlık değeri ile ilgili olarak Kül Tigin abidesinin doğu yüzünün 11. paragrafında "Yukarıda
Türk tanrısı, Türk mukaddes yeri, suyu öyle tanzim etmiş. Türk milleti yok olmasın diye, millet olsun diye
babam İlteriş Kağanı, annem İlbilge Hatunu göğün tepesinde tutup yukarı kaldırmış olacak. Babam kağan on
yedi erle dışarı çıkmış. Dışarı” (Ergin, 2016, s. 45) ifadesi ile Kül Tigin ve Bilge Kağan’ın babası İlteriş
Kağan’ın Türk milletinin bağımsızlığını kaybetmemesi için verdiği mücadele anlatılmaktadır.
Vatanseverlik değeri ile ilgili olarak örneğin Kül Tigin Abidesinin doğu yüzünün 27 ve 28.
paragrafında “Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Küçük kardeşim Kül Tigin ile, iki
şad ile öle yite kazandım. Öyle kazanıp bütün milleti ateş, su kılmadım. Ben kendim kağan oturduğum yerde
gitmiş olan millet öle yite, yaya olarak çıplak olarak dönüp geldi. Milleti besleyeyim diye, kuzeyde Oğuz
kavmine doğru, doğuda Kıtay, Tatabı kavmine doğru, güneyde Çine doğru on iki defa büyük ordu sevk
ettim, ... savaştım. Ondan” (Ergin, 2016, s. 51) ifadesi bulunmaktadır. Burada Kül Tigin, Türk milleti için
verdiği mücadeleleri, vatan için gerçekleştirilen savaşlardan örnekler vererek anlatmaktadır.
Dayanışma değeri ile ilgili olarak Kül Tigin Abidesinin doğu yüzünün 17. paragrafında geçen “Amcam
kağan oturduğunda kendim Tarduş milleti üzerinde şad idim. Amcam kağan ile doğuda Yeşil Nehir,
Şantung ovasına kadar ordu sevk ettik. Batıda Demir Kapıya kadar ordu sevk ettik. Kögmeni aşarak Kırgız
Kırgız ülkesine kadar ordu sevk ettik.” (Ergin, 2016, s. 47) ifadesi Kül Tigin’in amcası ile savaş zamanı
beraber ordu sevk etmeleri devlet işlerinde dayanışmanın olduğunu kanıtlamaktadır..
Bilge Kağan abidesinde Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlerin hangileri ne
sıklıkta vurgulandığını belirlemek için yapılan içerik analizinin sonucu grafik 5’te verilmiştir.
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Grafik 5: Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerlerin Bilge Kağan Abidesindeki
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Grafik 5 incelendiğinde Bilge Kağan abidesinde de Tül Tigin abidesinde olduğu gibi en çok vurgu
yapılan değerlerin başında vatanseverlik (f=23) ve bağımsızlık / özgürlük (f=21) değerlerinin olduğu
görülmektedir. Ancak Tül Tigin abidesinde en fazla vurgu yapılan üçüncü değer dayanışmayken Bilge Kağan
Abidesinde adalet (f=13) değeri olduğu görülmektedir. Dördüncü en fazla vurgu yapılan değerin ise
çalışkanlık (f=9) olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Bilge Kağan abidesinde her ne kadar tasarruf, sevgi,
bilimsellik, barış ve aile birliğine önem verme değerleri birer defa vurgulanmış olsa da sosyal bilgiler dersi
öğretim programında yer alan bütün değerlere vurgu yapıldığı belirlenmiştir.
Bilge Kağan abidesinde vatanseverlik değerine vurgu yapan 23 ifade bulunmakla birlikte
vatanseverliğe vurgu yapan ifade örneklerine aşağıda yer verilmiştir.
Bilge Kağan abidesi doğru yüzü 23. Paragrafında yer alan “geldi. Milleti besleyeyim diye kuzeyde
Oğuz kavmine doğru; doğuda Kıtay, Tatabı kavmine doğru; güneyde Çine doğru on iki defa ordu sevk ettim
… savaştım. Ondan sonra Tanrı buyurduğu için, devletim, kısmetim var olduğu için, ölecek milleti diriltip
besledim. Çıplak milleti elbiseli kıldım. Fakir milleti zengin kıldım.” (Ergin, 2016, s. 75). İle Bilge Kağan
abidesi kuzey yüzü 10. Paragrafında yer alan “kızını fevkalade büyük törenle oğluma alı verdim… fevkalade
büyük törenle alı verdim… yaptırdım … başlıya baş eğdirdim, dizliye diz çöktürdüm. Üstte Tanrı, altta yer
bahşettiği için” (Ergin, 2016, s. 93). İfadeler vatanseverlik değerine örnektir.
Bilge Kağan abidesinde vatanseverlik değerlerine vurgu yapan ifadelere bakıldığında vatan için verilen
mücadele örneklerini görmek mümkündür. İfadelerde vatandaşlara yiyecek ve giyecek imkanlarının
sunulması ve vatanın var olması için diğer milletlerle nasıl mücadeleler verildiğine ilişkin örnekler
bulunmaktadır. Verilen mücadelelerde hakim olan duygu vatanseverliktir.
Bağımsızlık değeri ile ilgili olarak çokça vurgunun yapıldığı Bilge Kağan abidesinin doğu yüzündeki
7 ve 13 paragraflar arası aşağıda verilmiştir.
“karşılıklı çekiştirdiği için, Türk milleti il yaptığı ilini elden çıkarmış, kağan yaptığı kağanı
kaybedivermiş. Çin milletine beylik erkek evladını kul kıldı, hanımlık kız evladını cariye kıldı. Türk
beyler Türk adını bıraktı. Çinli beyler Çin adını tutarak, Çin kağanına itaat etmiş. Elli yıl işi gücü
vermiş. Doğuda gün doğusunda Bökli kağana kadar ordu sevk edi vermiş. Batı da Demir Kapıya ordu sevk
edi vermiş. Çin kağanına ilini, töresini alı vermiş. Türk halk kitlesi şöyle demiş: İlli millet idim, ilim şimdi
hani, kime ili kazandırıyorum der imiş. Kağanlı millet idim, kağanım hani, ne kağana işi gücü yeriyorum
der imiş. Öyle diyip Çin kağanına düşman olmuş. Düşman olup, kendisini tanzim ve tertip edemediğinden,
yine tabi olmuş. Bunca işi, gücü vermediğini düşünmeden, Türk milletini öldüreyim, kökünü kurutayım der
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imiş. Yok olmaya gidiyormuş. Yukarıda Türk Tanrısı, mukaddes yeri, suyu öyle tanzim etmiştir. Türk milleti
yok olmasın diye, millet olsun diye, babam İlteriş kağanı, annem İlbilge Hatunu göğün tepesinden tutup
yukarı kaldırmıştır. Babam kağan on yedi erle dışarı çıkmış. Dışarı yürüyor diye ses işitip şehirdeki dağa
çıkmış, dağdaki imiş. Toplanıp yetmiş er olmuş. Tanrı kuvvet verdiği için, babam kağanın askeri kurt imiş,
düşmanı koyun gibi imiş. Doğuya batıya asker sevk edip toplamış, yığmış. Hepsi yedi yüz er olmuş. Yedi yüz
er olup ilsizleşmiş, kağansızlaşmış milleti, cariye olmuş, kul olmuş milleti, Türk töresini bırakmış milleti,
ecdadımın töresince yaratmış, yetiştirmiş. Tölis, Tarduş milletini orda tanzim etmiş. Yabguyu, şadı orda
vermiş. Güneyde Çin milleti düşman imiş. Kuzeyde Baz Kağan, Dokuz Oğuz kavmi düşman imiş. Kırgız,
Kurıkan, Otu Tatar, Kıtay, Tatabı hep düşman imiş. Babam kağan bunca … kırk yedi defa ordu sevk etmiş,
yirmi savaş yapmış. Tanrı lütfettiği için illiyi ilsizleştirmiş, kağanlıyı kağansızlaştırmış, düşmanı tabi
kılmış, dizliye diz çöktürmüş, başlıya baş eğdirmiş. Babam kağan öylece ili, töreyi kazanıp, uçup gitmiş.
Babam kağan için ilkin Baz Kağanı balbal olarak dikilmiş. Babam” (Ergin, 2016, s. 67-69-71).
İfadeler incelendiğinde Türk milletinin bağımsızlığını kazanmak ve sürdürmek için verdiği mücadele
örneklerine yer verildiği görülmektedir.
Bilge Kağan abidesinde adalet değerine vurgu yapan 13 ifade bulunmaktadır. Abidenin kuzey yüzü 9.
paragrafta geçen “kağan, amcam kağan oturduğunda dört taraftaki milleti nasıl düzene sokmuş … Tanrı
buyurduğu için kendim oturduğumda dört taraftaki milleti düzene soktum ve tertipledim … kıldım. …
Türgiş kağanına kızımı… fevkalade büyük törenle alı verdim. Türgiş kağanının” (Ergin, 2016, s. 93) ifadesi
adalet değerine örnektir. Abidede yer alan adalet kavramı ile ilgili ifadeler incelendiğinde aslında adaletin
töreden geldiğini söylemek mümkündür. Töre adil olmayı gerektirmektedir. Bu sayede de kağanlar adil bir
düzen sağlamışlar ve Türk milletinin refah seviyelerini yükseltmişlerdir.
Abideler arasında en az değer vurgusuna sahip olan Tonyukuk abidesinde Sosyal bilgiler dersi öğretim
programında yer alan değerlerin hangileri ne sıklıkta vurgulandığını belirlemek için yapılan içerik analizinin
sonucu grafik 6’da verilmiştir.
Grafik 6: Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerlerin Tonyukuk Abidesindeki Dağılımı
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Grafik 6 incelendiğinde Tonyukuk abidesinde de Tül Tigin ve Bilge Kağan abidesinde olduğu gibi en
fazla vurgu yapılan değerlerin vatanseverlik (f=14) ve bağımsızlık / özgürlük (f=8) değerleri olduğu
görülmektedir. Ancak Kül Tigin ve Bilge Kağan abidelerinde sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer
alan neredeyse bütün değerlere vurgu yapılmışken Tonyukuk abidesinde yardımseverlik, tasarruf, sorumluluk,
eşitlik, estetik, dürüstlük ve eşitlik değerlerine hiç vurgu yapılmadığı tespit edilmiştir.
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Tonyukuk abidesinde en fazla vurgu yapılan vatanseverlik değerine ilişkin bölümler incelendiğinde
çoğunlukla vatan için yapılan mücadeleler anlatılmaktadır. Örneğin Tonyukuk abidesinin kuzey yüzündeki 34 paragrafta “Anı suyuna vardık. O sudan aşağıya gittik. Yemek yemek için attan indirdik. Atı ağaca
bağlıyorduk. Gündüz de gece de dört nala koşturup gittik. Kırgızı uykuda bastık. Uykusunu mızrak ile
açtık. Hanı, ordusu toplanmış. Savaştık, mızrakladık. Hanını öldürdük. Kağana Kırgız kavmi teslim oldu,
baş eğdi. Geri döndük, Kögmen ormanını dolanıp geldik.” (Ergin, 2016, s. 105) ifadesi geçmektedir.
Tonyukuk abidesinde öne çıkan bir diğer değer ise bağımsızlık/ özgürlük değeridir.
Bağımsızlık/özgürlük değerine ait ifadeler abidenin batı yüzü 1-3 paragrafında bulunmaktadır. “Bilge
Tonyukuk ben kendim Çin ilinde kılındım. Türk milleti Çine tabi idi. Türk milleti hanını bulmayıp Çin’den
ayrıldı, hanlandı. Hanını bırakıp Çin’e tekrar teslim oldu. Tanrı şöyle demiştir: Han verdim, hanını
bırakıp teslim oldun. Teslim olduğun için Tanrı öldürmüştür. Türk milleti öldü, mahvoldu, yok oldu.
Türk Sir milletinin yerinde” (Ergin, 2016, s. 97). Abidenin bu bölümünde Tük milletinin Çine bağlı olduğu
daha sonra bağımsızlığını kazandığı ve kağanını bırakarak tekrardan bağımsızlığını kaybettiği anlatılmaktadır.
SONUÇLAR ve ÖNERİLER
2018 Sosyal bilgiler öğretim programında; adalet, aile birliğine önem verme, bağımsızlık, barış,
bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, eşitlik, özgürlük, saygı, sevgi, sorumluluk,
tasarruf, vatanseverlik ve yardımseverlik değerlerine yer verilmiştir (MEB, 2018). Bu değerlerin tamamı
Orhun Abidelerinde tespit edilmiştir. Orhun Abidelerinde vatanseverlik ve bağımsızlık / özgürlük değerlerinin
en fazla vurgu yapılan değerler olduğu tespit edilmiştir. Bilge Kağan abidesinde en fazla vatanseverlik
değerine, Kültigin Abidesinde ise en fazla bağımsızlık/özgürlük değerine vurgu yapıldığı sonucuna
ulaşılmıştır. Dayanışma değerinin ise özellikle Kül Tigin Abidesinde oldukça sık vurgulandığı tespit
edilmiştir.
Kül Tigin abidesinde en fazla vurgulanan değerler, Vatanseverlik (f=27), bağımsızlık / özgülük (f=21)
ve dayanışma (f=15) değerleridir. Yapılan incelemede Kül Tigin abidesinde tasarruf değerine (f=0) vurgu
yapan ifade tespit edilememiştir. Ancak Kültigin abidesin de tasarruf değeri dışındaki sosyal bilgiler dersi
öğretim programında yer alan diğer 16 değere de vurgu yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bilge Kağan
abidesinde en fazla vurgu yapılan değerlerin vatanseverlik (f=23) ve bağımsızlık / özgürlük (f=21) değerleri
olduğu tespit edilmiştir. Bu değerlerden sonra ise adalet (f=13), ve çalışkanlık (f=9) değerleri en çok vurgu
yapılan değerlerdir. Ayrıca Bilge Kağan abidesinde her ne kadar tasarruf, sevgi, bilimsellik, barış ve aile
birliğine önem verme değerleri birer defa vurgulanmış olsa da Sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer
alan bütün değerlere vurgu yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Tonyukuk abidesinde de Kül Tigin ve Bilge Kağan
abidesinde olduğu gibi en fazla vurgu yapılan değerlerin vatanseverlik (f=14) ve bağımsızlık / özgürlük (f=8)
değerleri olduğu tespit edilmiştir. Ancak Kül Tigin ve Bilge Kağan abidelerinde Sosyal bilgiler dersi öğretim
programında yer alan neredeyse bütün değerlere vurgu yapılmışken Tonyukuk abidesinde yardımseverlik,
tasarruf, sorumluluk, eşitlik, estetik, dürüstlük ve eşitlik değerlerine hiç vurgu yapılmadığı tespit edilmiştir.
Bu çalışmanın sonuçları ile Pamir (2009)’in çalışmasında Orhun Abidelerinde adalet değerinin
bulunduğu; Köksel (2011)’in çalışmasında sevgi, aile birliğine önem verme ve dürüstlük değerlerinin tespit
edildiği; Orhan, Gedik, & Bulut, (2012)’un çalışması sonucunda çalışkanlık ve bağımsızlık değerlerinin
bulunduğu; Cihan, (2002)’in çalışmasında kağanların bilgi temelli yani bilimsellik değeri doğrultusunda
hareket ettiği bulgusu; Durmuş (2017)’un çalışmasında vatanseverlik, dayanışma, eşitlik ve adalet değerlerinin
tespit edildiği; Alyap, (2014)’ın çalışmasında saygı değerinin bulunduğu ile Sever, (2010)’in çalışmasında
sorumluluk değerinin tespit edildiği, Ustaoğlu Çelik (2016)’in Orhun Abidelerinde adil olma, aile birliğine
önem verme, bağımsızlık/özgürlük, barış, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik,
saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik değerlerine yer verildiği sonuçları ile benzerlik
göstermektedir. Kardaş (2015)’ın çalışması sonucunda Bilge Kağan Abidesinde adil olma, aile birliğine önem
verme, bağımsızlık, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, misafirperverlik,
özgürlük, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımlaşma değerine ait bulguların tespit edilmesi ile
bu çalışmanın sonucu arasında benzerlik bulunmaktadır. Ayrıca Kardaş (2015)’ın çalışması sonucunda Kül
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Tigin Abidesinde özgürlük/bağımsızlık, aile birliğine önem verme, vatan sevgisi, sorumluluk, dayanışma,
yardımseverlik, çalışkanlık, bilimsellik, saygı, estetik, dürüstlük, barış ve duyarlılık değerlerine ait ifadelerin
bulunduğu sonucu ile bu çalışmanın sonucu arasında benzerlik gösterirken sevgi değerine ait ifadelerin tespit
edilmemesi açısından farklılık göstermektedir. Ustaoğlu Çelik (2016)’in, Orhun Abidelerinde adil olma, aile
birliğine önem verme, bağımsızlık/özgürlük, barış, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük,
estetik, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik değerlerine yer verildiği bulgusu ile bu
çalışmanın sonuçları benzerlik gösterirken bu çalışma da eşitlik ve tasarruf değerlerine ait ifadelerin tespit
edilmesi yönünden farklılık göstermektedir.
Orhun Abideleri, Türk milletinin kültürünü, hayata bakışını ve yaşam tarzını yansıtan ebedi taşlardır.
Türk milletinin günümüz ile geçmiş arasında bağ kurmasını sağlayarak kendi benliğini hatırlatan en önemli
eserdir. Orhun Abideleri sayesinde 8. yüzyıldan beri var olan milli ve manevi değerlerimiz günümüze kadar
ulaşmıştır. Bu bağlamda yeni nesle kazandırılması planlanan değerlerin öğretilmesinde Orhun Abideleri
önemli bir kaynak olacaktır. İçerik olarak Sosyal Bilgiler dersi konuları ile bağlantılı olan Orhun Abideleri,
Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerlerin öğrencilere kazandırılmasında yararlanılabilecek bir
eserdir.
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İSRAİL ve TEHDİTLE VAROLMA STRATEJİSİ
ISRAEL and THE EXISTENCE STRATEGY WITH THE THREAT

ÖZ
Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51. Maddesi, “Silahlı saldırıya uğrayan ülkeye bireysel ve ortak
savunma hakkı” vermektedir. Bazı ülke ve ittifaklar bir başka ülke veya bölgede askeri ve siyasi olarak var
olabilmek için tehdide dayalı gerekçelere ihtiyaç duymuşlardır. Bu gerekçelerle bir yandan iç kamuoyunu ikna
etmeyi, bir yandan da dış kamuoyunda meşruiyet kazanmayı amaçlamışlardır. Bu çerçevede İsrail ve ABD,
ülke içinde ve Ortadoğu’da benzer stratejilerle hareket etmektedir. Biz bu stratejiyi “Tehditle Varolma
Stratejisi” olarak tanımlıyoruz.
İsrail’de kuruluşundan itibaren bazı Siyonist liderler, iç ve dış tehditleri gerekçe göstererek saldırı ve
genişleme politikaları yürütmüşler ve işgali altındaki Batı Şeria, Golan ve Gazze’de işgal ve ilhakı
meşrulaştırma yoluna gitmişlerdir. Tehditle Varolma Stratejisi İsrail’in bölgesel politikası ile birlikte,
Ortadoğu, İslam Dünyası, Petrol ve Enerji Alanları ile Enerji Güzergahlarında yoğunlaşan savaş ve
çatışmaların sebeplerini ve hedeflerini de kısmen ortaya koymaktadır.
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ABSTRACT
Article 51 of the United Nations Statement give the inherent right of individual or collective selfdefence to a country that is under an armed attack. Some countries or alliances have needed a threat-based a
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States and Israel acts with similar strategies within the country and in the Middle East.
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1. GİRİŞ
Ünlü Çinli general ve stratejist Sun Tzu, Savaş Sanatı isimli eserinde “Asker, etrafı sarıldığında direnir,
savaş kaybedilmişse mücadeleye devam eder, tehlike varsa emirlere itaat eder.” diye söyler. (Tzu, 2015: 95)
Yüzlerce yıl sürülen, ezilen Yahudi toplumu, her dönemde yok olma korkusuyla yaşamış, kuşatılmışlık
psikolojisiyle direnmiş, tehlikeye karşı savaşmıştır. Yahudilerin M.Ö. 1350’de Arz-ı Mev’ud’u (Vadedilen
Topraklar) istilasıyla başlayan tarihsel süreçte, Mısır ve Babil sürgünleri anayurt fikirlerini Sina’dan
Mezopotamya’ya kadar genişletmiş, Perslerin Kudüs egemenliği ilk tehdit algısına temel oluşturmuş, asırlarca
süren savaşlar döneminde dini metinlerin oluşması ise siyasal fikirlere başlangıç teşkil etmiştir. (Tanyu, 2018:
52-69)
Günümüzdeki siyonizmin oluşumuna tesir eden olaylar ve siyasi fikirler 1492’de İspanyolların
Endülüs’teki İslam medeniyetine son vermesiyle yeni bir aşamaya geçmiştir. İspanya Kralı Katolik Ferdinand
döneminde Hristiyan olmayan Müslüman ve Yahudilerin işkencelerle öldürülmesi ve 300 binden fazla
Yahudi'nin ağır hakaretlerle kovulması derin izler bırakmıştır. Yahudiler çeşitli Avrupa şehirlerine dağılmış
ve Osmanlı Sultanı II. Beyazid bir kısmını himaye ederek İstanbul ve Selanik’e yerleştirmiştir. 1517’de
Kudüs’ün Türkler tarafından ele geçirilmesiyle birlikte 1917’ye kadar 400 yıl boyunca Yahudiler Vadedilmiş
Topraklara daha yakın olmuşlardır.
2. 19 ve 20. YÜZYILDA YAHUDİ TOPLUMU
2.1. Sürülen, Ezilen, Dışlanan Bir Toplum
Yahudilerin Avrupa’da yaşadıkları dışlanmışlık sosyal bilinçlerinde derin izler bırakmıştır.
Kolonizasyonu öğütleyen Haham Yahuda Hai Alkalai (1798-1878) şunları söylüyordu:
Kuşkusuz en büyük arzumuz dünyanın dört bir köşesinden sürgünlerimizi bir bağ haline getirmek. Ne
yazık ki, bugün çok dağınık ve bölündük, çünkü her Yahudi cemaati farklı bir dil konuşuyor ve farklı
geleneklere sahip. Bu bölünmeler, kurtuluşun önündeki bir engeldir. (Heller, 1947: 106)
Siyonizm’e Bakış (1862) kitabının yazarı Haham Zvi Hirsch Kalischer (1795-1874) Yahudileri ayağa
kaldırmak için şöyle diyordu:
İtalya'nın ve diğer ülkelerin insanları neden babalarının ülkesi için hayatlarını feda ediyorlar, biz, güç
ve cesaretten mahrum kalanlar gibi hiçbir şey yapmıyoruz. Ülkelerinin ve milletlerinin sevgisine kıyasla
yaşam ve serveti dikkate almayan diğer tüm halklardan aşağı mıyız? Ulusal bağımsızlık mücadelesinde
yaşamlarını ve arlıklarını ortaya koyan İtalyanları, Polonyalıları ve Macarların örnek olarak alırsak; Bizler en
görkemli ve en kutsal toprakların mirasçısı olan İsrailOğulları, ruhsuz ve sessiziz. Kendimizden utanmalıyız!
Nasıl diğer tüm halklar sadece kendi ulusal onurları uğruna çabaladıysa, bizler de daha fazla çaba sarf
etmeliyiz, çünkü görevimiz yalnızca atalarımızın görkemi için değil, Sion'u seçen Tanrı'nın yüceliği için de
emek vermektir! (Heller, 1947: 112)
Komünist Haham diye tanınan Moses Hess’in (1812-1875), ünlü Roma ve Jerussalem kitabında
Yahudiliği müdafaa için şu satırlar yer almıştı:
Batı ve Doğu arasındaki ayrım çizgisindeki, yani Rusya, Polonya, Prusya, Avusturya ve Türkiye gibi
ülkelerde, Yahudi krallığının ihyası için her gün Babalarının Tanrısına hararetle dua eden milyonlarca
kardeşimiz var.
Bu Yahudiler, Yahudi milliyetinin anlamı olan Yahudiliğin yaşayan özünü, gizli
kardeşlerimizden daha sadık bir şekilde korudu. Batılı Yahudiler dinimizin tümüne yeni bir yaşam
soluyacaklardı, ancak inancımızı yaratan ve -Yahudi milletinin ihyası umuduyla- tarihin tüm fırtınası boyunca
koruyan büyük umudu görmezden geliyorlar. (Heller, 1947: 119)
2.2. Meşruiyet Kazanma ve Devlet
Yahudiler, tarihten gelen sürülmüşlük ve dışlanmışlık duygularını, yaşadıkları ıstırap ve zorlukları
haykırmakla kalmamış, içinde yaşadıkları toplumlara ve kan bağı olan bazı batılı liderlere de kabul ettirmişler
ve meşruiyet kazandırmışlardır. Bu konuda birkaç örnek verebiliriz:
İngiliz başbakanlarından ve İspanya - Portekiz Yahudilerinden olan Benjamin Disraeli (1804-1881)
Tancred isimli kitabında şunları söylüyordu:
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Şimdiye dek yaptığınız aynı, İlahi Gerçek. Daha önce yaptığınız gibi, Sina Dağı'ndan, Galile
köylerinden, Arabistan çöllerinden yeni bir düşünce gönderip, tüm kurumlarını yeniden şekillendirebilir,
hareket ilkelerini değiştirebilir ve onları var olmasına yönelik olarak yeni bir ruh yaratabilirsiniz. (Disraeli,
1871: 309)
Şam’da görev yapan İngiliz albay Charles Henry Churchill (1814-1877) bir Yahudi arkadaşına yazdığı
mektupta şunları ifade ediyordu:
Size, Harari Kardeşler tarafından yazılan, taleplerini ve İngilizlerin koruması altında olma arzularını
ifade ettikleri bir dilekçe ekledim. ... Türklerin veya Mısırlıların kaba ve zayıf despotizmi altında asla böyle
bir durumun olmayacağını söylemeye gerek yok. Tek kelimeyle, Suriye ve Filistin, Avrupa idaresinin ruhuna
ve anlamına uygun olarak Avrupa koruma ve yönetişimine alınmalıdır. Sonunda buna gelmelidir. (Wolf, 1919:
119)
Hibbat Zion hareketi liderlerinden ve Kattowitz Konferansı Genel Sekreteri Moshe Leib Lilienblum
(1843-1910) Siyasi Siyonizmin ve Kutsal Topraklara Dönüş fikrinin temellendiği yıllarda, Yahudilerin
önündeki seçenekleri şu şekilde sıralamıştı:
Bize açık olan üç yol var:
1. Mevcut durumumuzda kalmak, sonsuza kadar baskı altında olmak, çingeneler olmak, çeşitli şiddet
yöntemleriyle karşı karşıya kalmak ve büyük bir soykırıma karşı bile güvende olmamak.
2. Sadece dışarıda değil, içinde yaşadığımız uluslar içinde tamamen asimile olmak: Vatandaşlığın dini
için Yahudiliği terk etmek, Aryanlar arasında tamamen asimile olarak Yahudi kökenine ilişkin herhangi bir
izin kalmayacağı torunlarımızın çok uzak bir güne kadar uzun yıllar boyunca hor görülmesi.
3. Gelecek nesillerin, atalarının topraklarında en geniş ölçüde normal bir ulusal yaşama kavuşacağı
İsrail'in Rönesansı için çabalarımızı başlatmak. (Heller, 1947: 176)
2.3. Siyasi Siyonizmin Korku ve Sefalet Temelleri
19. Yüzyılın ikinci yarısında hızlanan Vadedilmiş Topraklara Dönüş fikrine dayalı siyasal fikirler, 20.
yüzyıla girerken siyasal bir organizasyona dönüşmüştür. Yahudi toplumunu bütün gücüyle organize olmaya
sevkeden sebepler korku ve sefalet temeline dayanmaktadır. Dolayısıyla korkuyla yönlendirilen bir toplumun,
gelecekte de toplum liderlerince korkuyla yönetilmesi, disiplin altında tutulması ve bununla da kalmayıp
korku ve endişelerin sürekli canlı tutulması bir yöntem haline gelmiştir.
20. Yüzyıla girerken Siyasi Siyonizm hareketinin iki önemli lideri vardır. Max Nordau (1849-1923)
ve Theodor Herzl (1860-1904). Bir felsefeci olarak Yahudi toplumunun içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik
durumunu en iyi izah eden Nordau’dur. Nordau, 1897 yılındaki Birinci Siyonist Kongre’de yaptığı konuşmada
Yahudilerin dünyadaki durumunu şu şekilde anlatmıştır:
Genel olarak bakarsak aynı şeyi görürüz. Yahudilerin milletler arasında nispeten fazla sayıda yerleştiği
her yerde, Yahudi sefaleti hüküm sürüyor. Bu muhtemelen insanlığın değişmez kaderi olan sıradan bir sefalet
değil. Yahudilerin insan olarak değil, Yahudiler olarak yaşadıkları ve Yahudi olmayanların muaf olduğu tuhaf
bir sefalet.
Yahudi sefaleti iki tiptir. Maddi ve manevi. Muhtemelen ırkımızın onda birinin bulunduğu Doğu
Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya'da Yahudilerin sefaleti tam anlamıyla anlaşılıyor. Bu, vücudun günlük
sıkıntısı, takibeden her gün endişe, yalın varlığını sürdürmek için acı bir mücadele. Batı Avrupa’da Yahudilerin
varoluş mücadelesi biraz daha hafif. Her ne kadar gecikmiş olsa onlarda da hayat zorlaşmaya başladı. Yiyecek
ve barınma sorunu, can güvenliği sorunu, daha az işkence verici ahlaki bir sefalet.
Batılı Yahudinin ekmeği var ama insan sadece ekmekle yaşamaz ki! Batı Yahudilerinin hayatı toplu bir
saldırı altında değil fakat, ağrıya neden olan bedensel yaralar değil, onları ölüme bile götürebilecek bir ıstırap
içinde. Batı Yahudisi bundan bir sonuç çıkarmak ve gerçek özgürlüğe kavuşmayı hızlandırmak amacındadır.
...
Yeni Yahudi aleyhtarlığı, otuz ila altmış yıllık derin bir uykudan bir kez daha ulusların derinliklerinden
koptu ve Yahudilerin uzun süredir görmediği ve artık en fazla hissettiği bir gerçek oldu. Milletvekili için oy
kullanmasına izin verildi, ancak kendisi kulüplerden ve Hristiyan meslektaşlarının toplantılarından dışlandı.
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Dilediği yere gitmesine izin verildi, ancak her yerde şöyle yazıyordu: "Yahudiler Kabul Edilmez".
...
Getto’yu kaybetti. Doğduğu toprak onu reddetti. Kendileriyle ilişki kurmak istediğinde vatandaşlar
onu kovdu.”
Nordau’nun kongredeki son cümlesi şu şekildeydi: “Yahudi sefaleti, yardım için çığlık atıyor. Bu
yardıma koşmak, bu kongrenin en büyük çalışması olacaktır.” (Heller, 1947: 235-241)
Siyasi Siyonizm’in önderi Theodor Herzl de Avrupalı Yahudilerin içinde yaşadıkları ezilmişlik,
dışlanmışlık ve nefretin en yakın şahitlerinden birisi olmuştu. Gazeteci olarak yazılarında ve anılarında sürekli
isyan ediyor, fikirler üretiyordu. Fransa’da Dreyfus olayı ortaya çıktığında, Fransızların bir Yahudiyi mahkum
ettirme çabasını bütün Yahudileri hapsettirmek olarak tanılıyordu. “Yahudilere Ölüm! Diye bütün güruh
sokaklara dökülmüştü. Cumhuriyetçi, sivil Fransa. Yüz yıllık İnsan Hakları Anlaşması’nın sahibi Büyük
ihtilalin Fransa’sı” diye haykırıyordu. Almanya’nın Yahudilerden kurtulma çabalarını eleştirirken Onun tek
umudu İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri idi. Herzl’i “Yahudi Devleti” kitabını yazmaya yönelten de
bunlardı. Herzl yaşadıkları sıkıntıların ve Yahudi aleyhtarlığının kendileri için faydalı sonuçlar vereceğini
düşünüyor ve şunları söylüyordu:
Bununla birlikte, kitleler arasında bilinç dışı bir güç olması durumunda kuvvetli bir anti-Semitizm
Yahudilere zarar vermez: Yahudi karakterinin gelişmesi için yararlı bir hareket olarak kabul ediyorum. Bu bir
toplumun etrafındaki topluluklar tarafından eğitimidir ve belki de en sonunda takıntıya yol açacaktır. Sadece
sert darbelerle eğitiliyoruz. Bir çeşit Darwinci benzetme olacak: Yahudiler kendilerini adapte edecekler. Doğal
bir felaketin okyanusa döktüğü foklar gibi. Orada balığın görünüşünü ve özelliklerini, tabii ki balık
olmadıklarını gördüler. Eğer vatana geri dönerlerse ve birkaç kuşak orada kalmalarına izin verilirse, süzgeç
ayaklarını kaldıracaklar.
Bir basıncın etkileri sadece başka bir basınçla silinebilir. (Herzl, 1956: 9-10)
Herzl’in bu ifadeleri tam da ortaya koymak istediğimiz tezi açıklıyor: Antisemitizm Yahudilerin
bilinçlenmeleri ve varlıklarını sürdürmeleri için faydalıdır. O halde bunu örtülü olarak desteklemek de
yararlıdır.
3. TEHDİTLE VAROLMA STRATEJİSİ
İsrail devletinin kuruluşuna temel teşkil eden olaylar ve fikirlere ait örnekler göz önüne alındığında
Yahudilerin adeta Avrupa ve Dünya ülkelerindeki baskı ve zulümden kaçarak Vadedilmiş Topraklara
yöneldikleri görülmektedir. Vadedilmiş Topraklar üzerinde bir Yahudi devletinin kurulmasından sonra ise bu
durum bir Varolma Savaşı haline dönüşmüştür. Yahudilerin bu bölgedeki Varolma mücadelesinin yukarıdaki
örneklerde görüldüğü gibi Mezopotamya, Babil, Suriye, Ürdün, Sina gibi Vadedilmiş Topraklar sınırlarına
giren kalan topraklara genişleme eğilimini de içinde barındırdığını söylemek yanlış olmaz. Çünkü birazdan,
yine Yahudi kaynaklarından vereceğimiz örnekler Varolma ile birlikte Genişleme eğiliminin Siyasi
Siyonizmin güncel hedefi haline geldiğini göstermektedir.
İsrail’in bölgede Varolma ve Genişleme politikasını, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortadoğu
politikalarından ayırmak da mümkün değildir. ABD’nin, II. Dünya Savaşı sonrası bölge politikalarında
İsrail’in güvenlik ve çıkarlarını temel aldığı bilinen bir gerçektir. ABD’de bulunan İsrail Lobisi, NeoCon
olarak kısalttığımız Yeni Muhafazakarlar ve Evangelist Babtitstler incelendiğinde ise İsrail – ABD dış politika
anlayışlarının pek çok konuda kesiştiği ve birleştiği görülmektedir.
3.1. Uluslararası Meşruiyet ve Hukuk
II. Dünya Savaşı, uluslar için büyük bir tecrübe olmuş ve 1945 yılında Uluslar arası barış ve güvenliği
tesis etmek üzere Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmuştu. Bununla birlikte savaştan galip çıkan 5 ülkeye
Güvenlik Konseyi kararlarında veto hakkı tanınması, teşkilatın amaçlanan hedefleri tam olarak
gerçekleştirmesine bugüne kadar engel oldu. BM kararlarına açıkça karşı olmasına rağmen birçok uluslar arası
hukuksuzluğun önüne geçilemedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çoğunlukla 5 ülkenin
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çıkarlarına uygun olarak gerçekleşti. Bunun da ötesinde, sınır çatışmalarının olağan olduğu dünyada, bazı
BM kararları büyük ülkelerin sınırlar ötesi müdahalesine de hukuki zemin oluşturdu.
Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51. Maddesinin, “Silahlı saldırıya uğrayan ülkeye bireysel ve ortak
savunma hakkı” vermesi Amerika Birleşik Devletleri’nin çeşitli ülkelere müdahalesine hukuki bir zemin
oluşturdu. ABD, ortak çıkar ve ittifak içerisindeki ülkelerle Koalisyon oluşturmak suretiyle uluslar arası
meşruiyetini de pekiştirdi.
Aynı çerçeve içerisinde, Ortadoğu’da İsrail’in çıkarlarına aykırı olan birçok Güvenlik Konseyi kararı
Amerika Birleşik Devletleri tarafından veto edildi.
3.2. İsrail’in Bölgesel Tehdit ve Genişleme Politikası
İsrail’in Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde sınırları belirli olmasına karşın, Siyasi Siyonizmin
Vadedilmiş Topraklar sınırı, ilk bölümde verdiğimiz alıntılarda açıkça görüldüğü gibi Batı Şeria ve Gazze
dışında komşu ülkelerin topraklarını da içine alacak şekilde geniştir. İsrail’de yıllar süren savaş ve gerginlikten
usanmış barış yanlısı liderler ve gruplar olduğu gibi, Yahudilerin korku ve endişelerini kullanıp körükleyerek
iktidara gelen ve Siyonist bölgesel politikalarını uygulamaya çalışanlar da bulunmaktadır. Yine Yahudi
kaynaklarından alıntılar yaparak bu konuda henüz kamuoyunda fazlaca bilinmeyen bazı örnekler verebiliriz.
3.2.1. Moşe Şaret’in Günlükleri
Bu konuda temel alacağımız ilk kaynak, 1933 – 1948 arasında Yahudi Ajansı Siyasi Dairesi
Başkanlığı, 1948 – 1955 arasında İsrail’in ilk Dışişleri Bakanlığı ve 1953 – 1955’de Başbakanlık yapan Moşe
Şaret’in Ekim 1953 – Kasım 1956 arasında yazdığı kişisel günlüğü temel alınarak hazırlanmış bir çalışmadır.
Şaret, Şaret, Çanakkale Savaşları sırasında Osmanlı ordusunda Üsteğmen olarak görev yapmıştı. (Şalom,
2016)
1960’ta Dünya Siyonist Organizasyonu Başkanı oldu. Sekiz ciltlik 2400 sayfalık günlük, Şaret’in
olayları kaydettiği; Asıl önemlisi de ulusal ve uluslar arası toplantılarla, bakanlığı ve kabine toplantıları ile
ilgili yorumlarını içermektedir. Ölümünden sonra yayınlanmaması ve sansürlenmesi konusunda ailesine
büyük baskılar yapılmasına rağmen, sonunda oğlu Yaakov tarafından yayınlanmıştır. Bu günlüklerden
hareketle Arap - Amerikan Üniversitesi Mezunları Arap - İsrail ilişkilerini analiz eden bir çalışma
yayınlamıştır. Çalışmada 1950’lerin olayları esas alınmış olsa da, İsrail’in kuruluşundan sonraki çeyrek
yüzyılın politikalarının iç yüzünü aydınlatmaktadır. (Rokach, 1986)
Bu konuda objektif değerlendirmelere imkan vermek için, livia Rokach tarafından hazırlanan ve ilk
baskısı 1980 yılında, Noam Chomsky’nin önsözüyle yayınlanan söz konusu çalışmadan alıntılarla konuyu
aydınlatmak yararlı olacaktır.
- 1948-49 savaşından sadece dört yıl sonra, Güvenlik Kurulu İsrail’in toprak genişlemesi için planlarını
hazırlamıştı. Rodos’ta tespit edilen ateşkes çizgileri, İsrail’e 1947’de BM’nin bölünme kararıyla tahsis ettiği
toprakların üçte birinden daha fazlasını verecek şekilde hazırlansa da, en azından Filistin manda sınırlarını
geri almak isteyen ordu için tatmin edici değildi. Ben Gurion, İsrail’in Orta Doğu’daki bölgesel güç olma
zorunluluğu hakkında şimdiden teori yapmıştı. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için bölgenin
istikrarsızlaştırılmasına yönelik bir strateji çizilmişti. (Rokach, 1986: Chapter 1)
- Kısa vadedeki İsrail stratejisi, silahlanmaya zorlanan Arap devletleri ile onları silahlandırmakta
isteksiz olan Batı arasındaki müzakereleri yavaşlatmayı amaçladı. Bu arada, askeri eylemlerin, Arap
topraklarından yapılan gerilla tipi saldırılara karşı İsrail’in sivil nüfusunu korumaktan başka bir amaç
taşımadığı fikrine, ılımlı ve diplomatik kişiliği olan Sharett’in öncülüğünde güvenirlik kazandırılacaktı.
(Rokach, 1986: Chapter 2)
- 11 Ekim 1953'te Dışişleri Bakanı olarak Devlet Başkanı Ben Zvi ile görüştüğünü kaydetti. “Ben Zvi
her zamanki gibi bazı ilham verici sorular ortaya koydu. ... ‘Sina'yı işgal etme gibi şansımız var ve Mısırlılar,
onları yenebileceğimiz bir saldırı başlatır da takiben çölü işgal edersek ne kadar muhteşem olur.’ Mısırlıların
kışkırtıcı bir meydan okumayla bu işgal görevini kolaylaştırmaya meyilli olmadığını söylediğimde büyük
hayal kırıklığına uğradı. (11 Ekim 1953, 27) (Rokach, 1986: Chapter 3)
228

http://www.turansam.com
*************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2021; Ay: Haziran; Cilt: 13/İLKBAHAR, Sayı: 50
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: June; Volume: 13/SPRING, Issue: 50
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

Gelen haberlere göre, bir köyde 30 ev tahrip edildi. Bu misilleme, kullanılan saldırı gücü ve boyutları
açısından eşi görülmemiş cinsten. Yönetim zaafımdan dolayı tamamen çaresiz ve moralsiz bir şekilde odamda
yukarı ve aşağı yürüdüm. Arap köyünün yıkılışına ilişkin Radyo Ramallah’ın açıklaması beni çok korkuttu.
Onlarca ev toprağa gömüldü ve onlarca insan öldürüldü. Arap ve Batı başkentlerinde yarın patlayacak fırtınayı
hayal edebiliyorum. (15 Ekim 1953, 39) Eyleme karşı çıktığımda, böle bir kan banyosundan uzaktan bile
şüphelenmediğimin altını çizmeliyim. Geçmişte rutin hale gelen bu eylemlerden birine karşı çıktığımı
düşündüm. Böyle bir katliamın gerçekleştirileceğinden uzaktan bile şüphelenseydim, gerçek bir cehenneme
yol açabilirdim. Şimdi Ordu [Dışişleri Bakanlığının] konuyu nasıl açıklayacağımızı bilmek istiyor. Ordu ve
Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yapılan ortak bir toplantıda Shmuel Bendor, “Ordunun operasyonda yer
almadığını, sınır sakinlerinin, önceki olaylara olan kızgınlıklarıyla intikam almak istediklerini ve kendi
başlarına yaptıklarını” söyledi. Böyle bir versiyon bizi gülünç gösterecek: Herhangi bir çocuk bile bunun
askeri bir operasyon olduğunu söylerdi.(16 Ekim 1953, 44) (Rokach, 1986: Chapter 3)
[Kabine toplantısında] Bizi eylemlerinin savaşa yol açıp açmayacağına bakmaksızın kitlesel katliamlar
yapabilen bir kan emici çetesi olarak tüm dünya ile karşı karşıya getiren Kibya meselesini kınadım. Bu lekenin
bize yapışacağı ve uzun yıllar boyunca yıkanmayacağı konusunda uyardım. (18 Ekim 1953, 51) (Rokach,
1986: Chapter 3)
26 Ekim 1953’de Albay Matti Peled tarafından, bir grup Amerikan Siyonist lidere sunum yapıldı. Bu
bilgilendirmeyi Şaret “son derece net” olarak kaydetti: “Birincisi: Ordu Ürdün ile şu anki sınırı kesinlikle
kabul edilemez bulmaktadır. İkincisi: Ordu, İsrail Batı Şeria’nın geri kalanını işgal etmek için savaş
planlamaktadır.” (26 Ekim 1953, 81) (Rokach, 1986: Chapter 3)
Moşe Dayan, “Doğrudan Eylem” için takiben bir plan getirdi: Eliat Boğazındaki ablukayı açmaya
zorlamak için ilk yapılması gerekenler. İsrail bayrağı açmış bir gemi göndermesi gerekti ve eğer Mısırlılar
bombalayacak olursa, Mısır üssünü havadan bombalamalıydık veya Rasu’n Nakib’i fethetmeli ya da güneyden
Gazze Şeridi kıyılarına kadar yolumuzu açmalıydık. Genel bir kargaşa oldu. Ona sordum: “Bunun Mısır'la
savaş anlamına geldiğinin farkında mısın?” “Tabii ki” dedi. (31 Ocak 1954) (Rokach, 1986: Chapter 3)
25 Şubat 1954’de Halep’te görev yapan Suriye birlikleri, Edib Çiçekli yönetimine isyan ettiler: Öğle
yemeğinden sonra Lavon beni bir kenara çekti ve beni ikna etmeye çabaladı: “Bu, askersiz bölgenin ötesine
geçerek Suriye sınırındaki bölgeleri işgal etme zamanı. Suriye dağılıyor. Ateşkes anlaşması imzaladığımız bir
devlet artık yok. Hükumeti düşmek üzere ve önümüzde başka bir kuvvet de yok. Dahası, Irak pratik olarak
Suriye'ye taşındı. Bu tarihi bir fırsat, kaçırmamalıyız.” Böylesi bir yıldırım planını onaylama konusunda
isteksizdim ve kendimizi feci bir maceranın eşiğinde gördüm... (25 Şubat 1954, 374) (Rokach, 1986: Chapter
4)
Sonra [Ben Gurion] başka bir konuya geçti. “Lübnan’daki Maronitleri bir Hristiyan Devleti ilan
etmeye zorlamanın tam zamanı.” dedi. Bunun saçmalık olduğunu söyledim. Maronitler bölünmüş durumda.
Hristiyan ayrılıkçılığın partizanları zayıftır ve hiçbir şey yapmazlar. Hristiyan bir Lübnan, Tire, Trablus ve
Bekaa’dan vazgeçmek anlamına gelir... Ben Gurion öfkeyle tepki gösterdi. Sınırlı bir Hristiyan Lübnan için
tarihi gerekçeyi saymaya başladı... Böyle bir durumu yaratmaya hazır hiçbir faktörün olmadığını ve bunu
kendi başımıza zorlar ve teşvik edersek, kendimizi utanç verici bir maceraya sokacağımızı iddia ettim. Cesaret
eksikliği ve dar görüşlülüğümle ilgili bir hakaret dalgası geldi: “Elçiler göndermeli ve para harcamalıyız”
denildi. “Para yok” dedim. Cevap: “Böyle şey olmaz. Para Hazine’de yoksa Yahudi Ajansından bulunmalı.
Böyle bir proje için yüz bin, yarım milyon, bir milyon doları atmaya değer. Bu gerçekleştiğinde Orta Doğu'da
belirleyici bir değişiklik olacak, yeni bir dönem başlayacak.” oldu. Bir kasırgaya karşı mücadele etmekten
bıktım. (27 Şubat 1954, 377) (Rokach, 1986: Chapter 5)
‘Yukarıdaki görüşmeden sonra Ben Gurion, Şaret’e bir mektup gönderdi. Lübnan’da bir Hristiyan
Devleti kurmanın faydalarını anlattıktan sonra ısrarlarını sürdürdü:) “Belki de şimdi mahallemizde bir
Hristiyan Devleti'nin yaratılışını gerçekleştirmenin zamanı geldi... Bu tarihi bir fırsat. Bunu kaçırmak
affedilmez olacak. Bu konuda Dünya Güçlerine karşı bir zorluk yok... Bence her şey hızlı ve tam buharında
yapılmalı.”
Ona (Dayan) göre; “Gerekli olan tek şey bir subay bulmak, hatta bir Binbaşı bulmak. Maronit nüfusun
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kurtarıcısı olduğunu ilan etmeyi kabul etmesi için ya kalbini kazanmalı yara parayla almalıyız. Daha sonra
İsrail ordusu Lübnan’a girecek, gerekli bölgeleri işgal edecek ve İsrail ile müttefik olarak bir Hristiyan rejimi
oluşturacak. Litani’den güneye doğru olan bölge tamamen İsrail’e eklenecek ve her şey yoluna girecek.”
Genelkurmay Başkanının tavsiyesini kabul edersek, yarın Bağdat’tan bir sinyal beklemeden yaparız. (16
Mayıs 1954, 966) (Rokach, 1986: Chapter 5)
Şaret Başbakan olarak Ben Gurion’a şunu yazdı: Ürdün topraklarını işgal etmemiz gerektiğini
düşündüğünüzü duydum. Bence böyle bir adım bizi İngiltere’nin desteklediği bir Ürdün’le savaşa sürüklerken,
ABD bizi tüm dünyanın önünde kınayacak ve bizi saldırgan olarak niteleyecekti. (4 Nisan 1954, 453) (Rokach,
1986: Chapter 5)
O [Genelkurmay Başkanı Lavon] ordudaki olumsuz maceracı eğilime ilham verdi, onu geliştirdi ve
doktrinine Arap ülkelerinin değil Batılı güçlerin düşman olduğunu ve onları düşüncelerinden caydırmanın tek
yolunun onları terörize edecek doğrudan eylemleri olduğunu öğretti. (26 Ocak 1955, 685)
Peres de aynı ideolojiyi paylaşıyor: Batı’yı İsrail’in amaçlarını desteklemekten korkutmak istiyor. (Rokach,
1986: Chapter 7)
Şaret, hükumetten ayrılmasından bir hafta önce İsrail’in Suriye’deki yıkıcı faaliyetleri hakkında, Arap
meseleleri danışmanı "Josh Palmon'dan son bir rapor aldı: “[Edib] Çiçekli [1954'te devrilip sürgün edilmiş
Suriye diktatörü] ile temaslarımız güçlendirildi. İktidara döndükten sonra (geri dönerse!) Ortak eylem için
kurallar oluşturulmuştur. Bu konuyla ilgili olarak ABD ile bağlantı kurma konusunda yönergelere karar verdik.
(12 Haziran 1956, 1430) (Rokach, 1986: Chapter 4)
İsrail Askeri İstihbarat Başkanı Albay Benjamin Givii, Kahire’ye giden bir subaya şu talimatları
vermişti: “Batı’nın mevcut rejime olan güvenini kırmak... Faaliyetler, tutuklamalara, gösterilere ve intikam
ifadelerine yol açmalı. İsrail menşei tamamen örtülmeli, dikkatler diğer olası faktörlere kaydırılmalı. Amaç,
Batı’dan Mısır’a ekonomik ve askeri yardımı önlemektir.” (Çalışmada, alıntılanan bu metnin Günlüğe eklenen
664. sayfadaki Olshan-Dori Araştırma Komisyonu belgesinden alındığı belirtilir) (Rokach, 1986: Chapter 7)
2400 Sayfalık günlüklerden konu için seçilen bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür. Bu az
sayıda örnekler bile İsrail’in bazı yöneticilerinin kuruluşundan itibaren genişleme ve saldırı politikası
yürüttüğünü, bölgesel istikrarsızlığı yararlarına gördüklerini, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır gibi
komşularının topraklarını işgal planları yaptıklarını açıkça göstermektedir.
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, İsrail’de Siyonizmin hedefleri için her türlü çılgın planı
yapabilecekler olduğu gibi Şaret gibi ılımlı ve insaf sahibi Yahudiler de vardı. Şaret, günlüklerinin birçok
yerinde çaresizliğini, pişmanlığını ve üzüntüsünü dile getirerek kendi ifadesiyle şunları söylüyordu:
“Çılgınca, korku dolu, kaybolmuş ve tamamen çaresizce dolaşıyorum... Ne yapmalıyım? Ne
yapmalıyım? (10 Ocak 1954, 639)
Yazımızda ortaya koymaya çalıştığımız teoriyi, yani İsrail’in Tehditle Varolma Stratejisi’ni en güzel
şekilde özetleyen ifadeler yine Şaret’in günlüklerinde yer alıyordu. ABD, İngiltere ve Paris’deki İsrail
büyükelçileriyle 26 Mayıs 1955 tarihinde yapılan bir toplantının sonuçları Şaret’e şu şekilde rapor edilmişti:
[Dayan dedi ki:] “ABD ile bir güvenlik anlaşmasına ihtiyacımız yok. Böyle bir anlaşma bize sadece
engel teşkil eder. Önümüzdeki 8-10 yıl boyunca hiçbir Arap güç avantajı tehlikesiyle karşı karşıya değiliz.
Batı'dan kitlesel askeri yardım alsalar bile, yeni silahlanmalarını karşılayacak sınırsız derecede büyük
kapasitemiz sayesinde askeri üstünlüğümüzü sürdüreceğiz. Güvenlik anlaşması sadece bizi kelepçeleyecek ve
önümüzdeki yıllarda ihtiyacımız olan hareket özgürlüğünü ortadan kaldıracak. Güvenlik paktına
bağlandığımızda, yapamadığımız misilleme eylemleri bizim hayati lenflerimizdir ... Toplumda ve orduda
yüksek bir gerginlik seviyesi, korunmamızı mümkün kılar. Bu eylemler olmasaydı, savaşçı bir insan olmaktan
vazgeçerdik ve savaşçı bir insanın disiplini olmadan kaybedebilirdik. (Rokach, 1986: Chapter 8)
ABD ile İsrail arasındaki ilişkinin o yıllarda biraz mesafeli olduğu düşünülürse de, iki ülkenin ortak
çıkarlarda birleştiği ve askeri operasyonlar konusunda yardımlaştıkları açıktır. Şaret’in günlüklerindeki şu
ifadeler bunun örneklerinden sadece birini oluşturuyor. 3 Ekim 1955’te Ben Gurion’un deklare ettiğine göre:
Isser [Harel, Shin Bet Başkanı] ABD’nin bize: “Eylemlerimizde endişelendikleri kadar özgür
olduğumuzu ve cesur davranırsak Tanrı’nın bizi koruyacağını ima ettiğini” söylüyor. “Şimdi ABD Nasır
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rejimini devirmekle ilgileniyor ancak şu anda Guatemala’daki solcu Jacobo Arbeni hükumetini [1954] ve
İran’daki Musaddık’ı [1953] devirmek için kullandığı yöntemleri kullanmaya cesaret edemiyor. Bunu İsrail’in
yapmasını tercih ediyor.” Dolayısıyla Isser, ciddi ve acil olarak Gazze Şeridi’ni işgal planını gerçekleştirmeyi
öneriyor. (Rokach, 1986: Chapter 10)
Çalışmada zikredildiği gibi bu politikalar, İsrail’in kuruluşundan sonraki çeyrek yüzyılda sürmüş ve
gerçekleştirilmişti. Şimdi de İsrail’in, bir sonraki çeyrek ve hatta yarım yüzyılda yürütülen dış politikasına
ilişkin yine Yahudi kaynaklarından örnekler sunuyoruz:
3.2.2. 1980’lerde İsrail İçin Bir Strateji
Siyonist Kivunim gazetesinde İbranice olarak 1982 Şubat ayında yayınlanan, Oded Yinon’a ait
1980’lerde İsrail İçin Bir Strateji başlıklı yazıdaki ifadeler İsrail’in bölge politikasına ilişkin önemli bilgiler
içermektedir. Söz konusu yazının ilk yarısında “Libya, Tunus, Mısır, Suudi Arabistan, Suriye, Irak, İran,
Sudan, Körfez ülkeleri ve Türkiye’nin etnik ve mezhepsel olarak parçalanmışlığı; Suriye’de Şii azınlığın Sünni
çoğunluğu, Irak’ta Sünni azınlığın Şii çoğunluğu yönettiği; Petrol zengini Arap ülkelerinin belirli ailelerce
yönetilen kumdan kaleler olduğu ve derin bir gelir adaletsizliği bulunduğu” detaylıca anlatıldıktan sonra İslam
dünyasının bu haliyle İsrail için bir tehdit oluşturmadığı ve bu durumun 1947’den bu yana ilk kez Etki Alanı
Geniş Fırsatlar yarattığı ifade edilmektedir. (Shahak, & Chossudovsky, 2019)
Yapılan tahlilde sadece Lübnan’da o yıllarda yeni kurulan ve gelecekte İsrail’e en yakın tehdit
oluşturacak Hizbullah konu edilmemiştir.
Yazının ikinci yarısında İsrail’in mevcut politikalarına yönelik eleştiriler ve geleceğe dönük stratejiler
sıralanmaktadır. Bunları kısa cümleler halindeki alıntılarla aktaralım:
- Barış politikası ve (işgal alanlarından denilmek isteniyor) topraklara dönüş, ABD’ye bağımlı
olmasının yanında bizim için yaratılan yeni düzenin gerçekleşmesini engeller.
- 1967’den beri tüm İsrail hükumetleri hem politik ihtiyaçlarını daraltacak, hem içeride hem dışarıda
kapasitemizi düşüren yıkıcı fikirler ile ulusal hedeflerimizi geriye çekiyor.
- Savaş sırasında elde edilen yeni bölgelerdeki Arap nüfusuna yönelik adım atmadaki zayıflık, 6 Gün
Savaşı sonrasında İsrail’in yaptığı temel stratejik hata olmuştur.
- Eğer Ürdün’ü, Ürdün nehrinin batısında (Batı Şeria kastediliyor) yaşayan Filistinlilere vermiş
olsaydık, kendimizi bu keskin ve tehlikeli anlaşmazlıktan koruyabilirdik. Bu şekilde bugün karşı karşıya
kaldığımız ve aslında aynı anlama gelen bölgesel uzlaşma veya otonomi gibi gerçekten çözüm olmayan
“çözümler” bulduğumuz Filistin sorununu böylesine hissetmeyebilirdik.
- Bugün ise birdenbire durumu tamamen dönüştürebilecek sınırsız fırsatlar yakaladık ve önümüzdeki
10 yıl içinde bunları değerlendirmek zorundayız. Aksi halde devlet olarak kurtuluşumuz almayacak.
- Süveyş Kanalı’ndaki petrol yataklarının, bölgedeki zengin petrol ülkeleriyle geo-morfolojik açıdan
aynı olan Sina yarımadasındaki petrol, doğal gaz ve diğer doğal kaynakların kaybı, yakın gelecekte enerji
sıkıntısı ile sonuçlanacak ve ekonomimize zarar verecektir... Sina yarımadasının varolan ve potansiyel
kaynaklarını tekrar ele geçirmek, barış anlaşmaları ve Camp David tarafından engellenen politik önceliğimiz
olmalıdır... Mısır, içindeki kargaşa nedeniyle askeri bir sorun teşkil etmiyor ve bir günden az bir zamanda
1967 savaşından önceki duruma sorulabilir... 1980’lerde İsrail’in batı cephesindeki politik hedefi, Mısır’ı
farklı coğrafi bölgelere ayırabilmektir... Eğer Mısır düşerse, Libya, Sudan hatta daha uzak ülkeler bile
varlıklarını şu anki şekilleriyle sürdüremeyecek ve Mısır’ın parçalanması ve düşüşüne katılacaklardır.
- Lübnan’ın tamamiyle 5 ayrı vilayete bölünmesi; Mısır, Suriye, Irak ve Arap yarımadasının içinde
bulunduğu tüm Arap dünyası için bir örnek teşkil ediyor.
- Suriye’de Lübnan gibi etnik ve dini yapıdan birçok devletçiğe bölünecektir ve sonuçta sahil boyunca
uzanan Şii Alevi Devleti, Halep bölgesinde bir Sünni Devleti ve bir Dürzi devleti kurulacaktır. Hatta Kuzey
Ürdün’de bile devletçikler oluşacaktır. Bu devletler uzun vadede barış ve güvenliğin bekçileri olacaktır. Bu
hedefe bugünden ulaşmaya başladık.
- Zengin petrol yatakları ve iç kargaşasıyla Irak, İsrail’in hedefi olmaya aday bir ülkedir. Irak’ın
bölünmesi bizim için Suriye’den daha önemli bir konudur... Her türlü Araplar arası karşı karşıya geliş, kısa
231

http://www.turansam.com
*************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2021; Ay: Haziran; Cilt: 13/İLKBAHAR, Sayı: 50
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: June; Volume: 13/SPRING, Issue: 50
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

dönemde bizlere yardımcı olacaktır. Irak, üç ana şehrin etrafında şekillenen en az üç devletçiğe ayrılacaktır.
Basra merkezli Şii, Bağdat merkezli Sünni ve Musul merkezli Kürt bölgeleri birbirinden ayrılacaktır.
- İç ve dış baskılar nedeniyle Arap yarımadasının çözülmesi ... özellikle Suudi Arabistan’da bu
kaçınılmaz bir durumdur. Petrole dayalı olan ekonomisi dokunulmamış kalsa da, içerisindeki çatlama ve yarık,
bugünkü politik yapının ışığında net ve doğal bir gelişim izlemektedir.
- Ürdün’ün bugünkü yapısıyla uzun süre varlığını sürdürebilme şansı yoktur. İsrail ise savaş veya barış
halinde Ürdün’ün varolan rejiminden arınmasını ve Filistin çoğunluğunun iktidarı almasını yönetmek
zorundadır.
- Nüfusun dağıtılması stratejik amaçların en üst noktasıdır... Eğer dağlık alanlarda çoğunluk
olamazsak, ülkeyi yönetemez, hiçbir şekilde kendilerinin olmayan bir ülkeyi kaybeden ve yabancılaşan
Haçlıların durumuna düşeriz. Bugünkü en önemli ve temel amacımız ülkede demografik, stratejik ve
ekonomik olarak dengeleri tekrar kurmaktır.
- Hatalı “barış” politikasının zorluklarına ve İsrail’deki Arap problemine rağmen, yakın bir zamanda
etkin bir şekilde bu sorunların üstesinden geleceğiz. (Shahak, & Chossudovsky, 2019)
Siyonistlerin 1980’lerin başındaki bu strateji belgesi, sonraki 40 yıl içerisinde Ortadoğu’da gelişen
olaylarla belgelenmiş olmasaydı, basit bir komplo teorisi olarak algılanabilirdi. 1980’li yıllarda özellikle Şaron
dönemiyle birlikte Siyonist yönetimlerin işbaşına geldiği düşünülürse, o yıllardan bu yana İsrail’in bölge
politikasının hangi amaçları hedeflediği kolayca anlaşılabilir. Yukarıdaki alıntılarda açıkça ortaya konulan
stratejilere göre Ortadoğu bugün de kaynamaya devam etmektedir.
3.3. İç Tehditlerin Kullanılması
İsrail’de 1980’li yıllarda ortaya çıkan en önemli tehdit Hamas örgütüydü. Arafat önderliğindeki elFetih ile İhvan-u Müslimun’dan ayrılanlarca 1986’da kurulan Seraya el-Cihadu’l İslamiye (İslami Cihad
Alayları) örgütü Hamas’ın ilk çekirdeği oldu. Aynı yıl içinde Kudüs’te çok sayıda İsrail askerinin ölümüne
yol açan eylemleriyle meşhur oldular ve pek çok Filistinli genci çizgilerine çektiler. (el-Kiylani, 1990: 20)
Hamas 14 Aralık 1987 tarihinde İhvan-u Müslimun’un desteği ile Gazze’deki mülteci kamplarında
kuruldu. İlk kuruluş amacı; şiddete dayalı bir mücadele değil, Müslüman Kardeşler’in Filistin’deki
faaliyetlerini yürütmekti.
Örgütün kurucusu Şeyh Ahmed Yasin, 1989 yılında İsrail tarafından yakalandı ve ömür boyu hapse
mahkum edildi. Örgüt geçici bir şaşkınlık dönemi içindeyken, Amerika’da yaşayan ve aynı yıl doğum yeri
Gazze’ye gelen Musa Ebu Marzuk, Hamas’ı yeniden örgütledi. Bu yeniden diriliş sırasında Ebu Marzuk
yaklaşık 100 bin dolar kaynak harcadı ve Amerika’ya dönüşünde de örgüte para yardımını devam ettirdi.
(Bulut, 1993: 162)
Ebu Marzuk, Hamas’ın liderliğine geldikten sonra örgütü üç bölüme ayırarak, Propaganda komitesinin
başına Virginia - Sprigfield’de yaşayan Ahmet Bin Yusuf’u, cihad komitesinin başına Londra’da yaşayan
Muhammed Kasım Suvalha’yı getirdi ve politik komiteyi de kendine bağladı. Daha sonra Salah’ı, Hamas’ın
askeri kanadı olan İzzeddin Kussam Tugayı’nın sorumlusu yaptı. Ebu Marzuk, Gazze’de de İsrail ile savaşma
işlevini görecek paralel bir altyapı oluşturdu. Bu yapının görevleri arasında Hamas şehitlerinin aileleriyle
ilgilenmek ve Kussam Tugayı’na yeni asker kazandırmak da vardı. (Bizim Gazete, 13 Mart 1996)
1993 yılındaki Oslo Anlaşması çerçevesinde, 1994 yılında Gazze Şeridi ve Eriha’da Filistin
Özyönetimi uygulaması başladı ve 1995’te Batı Yakası ve Gazze’de Genişletilmiş Filistin Özyönetimi’ne
geçildi.
1995 Haziran’ında Ürdün Hükumeti, Hamas’ın siyasi büro başkanı Dr Musa Ebu Marzuk ile İmad elİlmi’yi İran’a sürgün etti. Aynı yılın Temmuz ayında ise Ebu Marzuk ailesi ile birlikte gittiği Amerika’da
havaalanında tutuklandı. (Barsky, 1996, 8 july)
Hamas, Arafat karşıtlığı sebebiyle dinsel çizgileri uyuşmasa da Suriye ve İran gibi ülkelerden de
yardım alıyordu. Hamas’ın bazı yöneticileri İran ile sıkı ilişkilerini sürdürürken örgütün bazı militanları da
İran, Suriye ve Sudan’da eğitim görüyordu. Hamas bazı Radyo yayınlarını Suriye üzerinden yapıyordu.
Örgüte destek veren ülkeler arasında, ABD, İngiltere, Almanya ve Norveç’teki bazı İslami kuruluşlar yanında,
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Libya, Suudi Arabistan ve Kuveyt de yer aldı. Ayrıca Ürdün’ün ve Ürdün Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın
yardımları da önemli bir yer tuttu. (Manaz, 2008: 299)
1996’daki Binyamin Netanyahu ve 2001’deki Ariel Şaron dönemlerinde, Hizbullah ve Hamas
arasındaki şiddet olayları tırmandı. 2002’de Koruyucu Kalkan Operasyonu, AntiTerörist Duvar İnşaatı
yapıldı. 11 Eylül 2001 olayını takiben Ariel Şaron terör gerekçesiyle Filistinlilere yönelik şiddet politikasını
artırdı. Özellikle 2003 yılında. Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ile başlayan barış sürecini, Hamas’a yönelik
suikast saldırılarıyla askıya alan İsrail, örgütün önde gelen liderlerinden İsmail Ebu Şanab’ı öldürdükten sonra,
Eylül ayı başında Şeyh Ahmed Yasin’i de hedef alan bir saldırıda bulundu. Bu son saldırı adeta, yangına
benzin dökmekle eşdeğerdi. Nitekim çok geçmeden, 15 İsraillinin öldüğü 70’e yakınının da yaralandığı iki
saldırı ile Hamas buna cevap verdi.
Bu dönemde bazı ABD’li senatörler, “bütün Ortadoğu’nun işgal edilmesi gerektiğini” açıklarken
Beyaz Saray da örgütün ABD’deki mal varlığını dondurma kararı aldı. 22 Mart 2004 tarihinde, Hamas’ın dini
lideri Şeyh Ahmet Yasin, Cuma namazı çıkışında İsrail helikopterlerince öldürüldü. BM Konseyi’nin İsrail’i
kınama kararı ABD tarafından veto edildi. ABD’nin yanlı tutumu İsrail’i biraz daha cesaretlendirdi ve
Yasin’in yerine Hamas liderliğine gelen Abdulaziz Rantisi de, 18 Nisan 2004 günü oğlu ve iki korumasıyla
birlikte Gazze’de öldürüldü. (Manaz, 2008: 285)
Bu operasyonların Hamas’ı zayıflatacağına inanan İsrail ve ABD yönetimi bu konuda da yanıldı. 2005
Aralık ayında yapılan yerel seçimlerde Hamas adayları büyük bir başarı kazandı ve % 50 civarında oy elde
etti.
Ağustos 2005’te İsrail, beş yıl devam eden şiddet olaylarının ardından Gazze Şeridinden ve Batı Yakası
(Kuzey Samiriye) bölgesindeki dört yerleşimden çekildi. Hamas 25 Ocak 2006 tarihinde yapılan Meclis
seçimlerinde oy oranını % 55’e çıkarırken, sandalyelerin de % 57’6’sını kazandı. Hamas, 132 sandalyeli
Filistin meclisinde 74 sandalye ile iktidarı ele geçirdi. Başbakanlığa İsmail Haniye seçildi. Ortadoğu’da
İslamcı grupların demokratik mücadeleye dahil edilmesini savunan ABD bu sonuçlara uzun bir süre alışamadı.
ABD ve Batı’nın demokrasiye bakışı birden değişiverdi ve Şubat ayından itibaren Filistin hükumetine yapılan
yardımlar askıya alındı.
Kısaca söylemek gerekirse o yıllardan itibaren Barış Görüşmeleri durduruldu ve 2017 yılına kadar
önemli bir değişiklik yaşanmadı. Bölgede 400 yıl süren Osmanlı hakimiyetinin son bulup İngiliz mandasının
başladığı 1917 yılının 100. yıl dönümünde İsrail, ABD Başkanı Trump’ın desteğiyle Kudüs’ü başkent ilan etti
ve ardından zaman içinde Batı Şeria ve Golan’ı da ilhak edeceğini açıkladı.
Mısır’da yapılan Terör Zirvesi öncesinde Filistinli bir iş adamı şunları söylemişti :
“Asıl sorun Hamas grubu değil. Hamas grubu sosyo-ekonomik sorunların bir ürünüdür. Hamas grubu
işsizliğin, yoksulluğun ve baskının bir yan ürünüdür. Hamas grubu bir İslami militan grup olmaktan ziyade
bir fenomendir.” (Aydıntaşbaş, 27 Mayıs 1996)
Hamas'ın silahlı mücadele konusundaki politikasını, Ürdün Temsilcisi Muhammed Nezzal şu şekilde
açıklamıştı :
"Hamas'ın uzlaşmaya karşı tutumuna gelince; bazı şartlar ileri sürerek askeri operasyonlarını
durduracağını açıklamıştı. Bu şartların en önemlisi İsrail'in Batı yakasından ve Gazze'den tam olarak
çekilmesi, özgür (Filistin halkının liderliğinin belirlenmesi için) seçimlerin yapılmasıydı. Bu, uzlaşmaya karşı
tutumumuzun özetidir. Hamas ayrıca sivillerin öldürülmesinin durdurulması konusunda anlaşmaya da hazır
olduğunu bildirdi. Ufule ve Hadira operasyonlarında Yahudi sivillerin öldürüldüğünü biliyorsunuz. Bu konuda
bizim bir tutumumuz var. Fakat akidevi değil. Bilakis şeriat bize öldürmeye cevaz veriyor. Çünkü İsrail'de
mevcut her Yahudi gasıptır ve (çocuk ve kadınlar istisna olmak şartıyla) öldürülmeleri caizdir... Daha sonra
meydana gelen şu oldu: Biz sivillerin öldürülmesinin durdurulması konusunda hazır olduğumuzu bunun
karşılığında İsraillilerin de Filistinli sivilleri öldürmekten vazgeçmeleri gerektiğini ilan ettik." (Varol, 10 Mart
1996)
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4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Ortadoğu’daki mevcut durum ve İsrail’in iç ve dış tehditlere bakış açısı çalışmada özetlediğimiz
şekilde aynen sürmektedir. Kontrollü ve kurgulu tehditler, saldırı, yerleşme, varolma, tasfiye ve egemenlik
kurma vasıtası olarak kullanılmaktadır. Günümüzde ABD’nin Enerji Hakimiyeti açısından Afganistan, Irak,
Suriye, Somali, Libya, Yemen ve daha birçok ülkede savaş ve kaos hüküm sürmektedir. Bu alanlarda
çözümden ziyade, siyasi ve askeri varlık nedeni olan çatışma ve tehdidin sürmesi yönünde politikalar
yürütülmektedir. Çevresindeki ülkelerde süren savaş ve tehditler, İsrail için de bir Varolma Savaşı olmuştur.
Savaş Sanatı eserinin sahibi Çinli Üstat Sun Tzu’nun dediği gibi “Uzun süren savaş kazanılmaz!”
Savaş hem ekonomileri hem de insanları yıpratır ve sonunda yıkar. Geçmişte olduğu gibi bugün de çatışma,
kaos, terör ve savaştan medet umanlar olduğu gibi; konunun arka planını bilen az sayıda aydın ve liderle,
bundan habersiz olarak kendisini gündemin akışına bırakan çoğunluk gerginlik, çatışma, ölüm ve yoksulluktan
bezmiş durumdadır.
Bu meselelerin çözümü askeri ve siyasi olmaktan öte insanidir. Bu yüzden, ideolojik ve ekonomik
çıkarları bir yana bırakarak, her toplumun doğduğu ve yaşadığı topraklarda huzurlu ve mutlu olmasını
sağlamalı, bu yöndeki bilimsel aydınlanma çabaları artırılmalıdır.
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(27)
Dr. Ali AÇIKGÖZ84
POSTHUMANİST GÜVENLİKTE EKOLOJİ
ECOLOGY IN POSTHUMANIST SECURITY

ÖZ
İklim krizi ve salgın hastalıklar gibi çevresel sorunları sağlık, gıda ve enerji gibi birçok alanda güncel
birçok sorunu meydana getirmektedir. Teknolojik gelişmeler ile işgücü ve askeri alanda insanına duyulan
ihtiyacın azalmasına ek olarak ekolojik dengenin bozulması insanlık için ayrı bir tehlike oluşturmaktadır.
Çevresel krizlerin çözümünde ülke sınırlarında kalan devlet temel alan insan merkezli teoriler bu sorunların
çözümü için dünyayı bir bütün olarak ele almaması etkili sonuç vermemiştir.
Posthuman anlayışı, insan merkezli yaklaşımları diğer canlıları ve coğrafi faktörleri de kapsayacak
şekilde genişleterek dünyayı ekolojik bir bütün organizma kabul edilmesi ile birlikte çevresel krizlerin
aşılması mümkün olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ekoloji, Ekolojik Güvenlik, Holizim, Posthuman.

ABSTRACT
Environmental problems such as climate crisis and epidemics cause many current problems in many
fields such as health, food and energy. In addition to technological developments and the reduction of the
need for people in the workforce and military field, the deterioration of the ecological balance poses a
separate danger to humanity. Human-centered theories based on the state that remains on the borders of the
country in the solution of environmental crises have not given effective results in the failure to address the
world as a whole in order to solve these problems.
By expanding the posthuman approach to include other living things and geographical factors, it will
be possible to overcome environmental crises by accepting the world as an ecological whole organism.
Keywords: Ecology, Ecological Security, Holism, Posthuman.
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1. GİRİŞ
Posthümanizm, 1960'ların sonlarında felsefi ve politik bir proje olarak başlayan ve 1990'larda
epistemolojik bir projeye dönüşen insanın radikal bir şekilde yapısızlaştırılması ile Postmodernizm'in içinde
ve sonrasında ortaya çıkan bir terimdir (Ferrando, 2019:24). Posthuman terimi beşeri ve sosyal bilimlerde
güncel eleştirel söylem içine 1990'ların ortalarında yer almaya başlamıştır. Kökenini1960’larda Michel
Foucault’un The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences isimli eserinde insan düşüncesinin
sonunu gelebileceği (Foucault, 2005:422) söylemine dayanmaktadır. Kökenin çalışmalarının bir diğeri ise
1946'dan 1953'e kadar sibernetik ve sistem teorisi çalışmaları ile Gregory Bateson, Warren McCulloch,
Norbert Wiener, John von Neumann gibi birçok bilim alanından pek çok bilim insanı tarafından, insan ve
homo sapiens 'i, anlam, bilgi ve biliş konularıyla ilgili olarak ayrıcalıklı bir konumdan kaldırıp, biyolojik,
mekanik ve iletişimsel süreçler için yeni bir teorik modele yakınmıştır (Wolfe, 2010:xii). “Posthuman” ve
“Posthumanism” terimleri ilk kez postmodern edebiyatta yer almıştır. Özellikle, edebi kuramcı Ihab Hassan’ın
1977 de yayımlanan “Prometheus- Performer: Toward a Posthumanist Culture?” isimli makalesinde bunu ilk
kullananlar arasındadır (Ferrando, 2019:25).
Posthümanizm de Karen Barad’in(2007:26), söylemi ile “insanın anlamaya çalıştığı doğanın bir
parçası olduğu” görüşü hâkimdir. Bu sebeple posthuman kavramı, transhuman kavramından ayrılmakta canlı
ve cansız varlıklar arasında sürekli bir etkileşim olduğu ve birlikte dönüşümü işaret etmektedir.
Transhümanistler, ise posthuman algısını bir “olmuşluk” “tamamlanmışlık” ve ya en üste “ulaşılmışlık” kabul
eder ve “Homo sapiens”ten “posthuman”a geçişi de “transhuman olarak nitelendirirler (Ağın, 2020:25).
Transhümanizmi yoğunlaştırılmış bir hümanizm olarak tanımlayarak postnümanizm anlayışının zıttı kabul
eden Wolfe’e (2010: xv-xvi), göre posthuman yaklaşımı ile insan merkezci yaklaşım, evrimsel, ekolojik veya
teknolojik gelişmelerle yerinden edilmiştir. Bolter (2016:1), ise Posthumanist teoriyi, antroposentrik85
olmayan; İnsan, hayvan ve teknoloji arasındaki geleneksel sınırları zayıflatmaya çalışarak yeni bir
epistemoloji sunduğunu iddia edilmektedir. Francesco Ferrrando’ya (2012:9-10), göre “Posthuman” ve
“Posthümanist” kavramlarının birbiriyle ilişkilidir, ancak eşanlamlı değildir. "Posthümanist", esas olarak,
hümanist paradigma ve onun insan merkezli dünya görüşünde bir değişmeyi belirtir Posthümanizmde “insanın
sonu” demek insanı çevresindeki diğer canlılardan ayıran ve onlardan üstün gören insan anlayışının sonu
demektir. İnsanın merkezde olduğu hiyerarşilerin en üstte olduğu düşüncenin yerine daha eşitlikçi ve daha
kapsayıcı bir anlayışa geçmektir (Ağın, 2020:32). Teknolojideki gelişmeler ile geliştirilen akıllı cihazlar
insanın işgücündeki yerini almaya başlamış ve insanın önemini azaltmıştır. İnsana insan dışında tehdit
oluşturan ekolojik krizler de insan merkezciliğin önemini azaltan bir diğer etken olmuştur. Çalışmamızın
konusu gereği posthuman yaklaşımında ekolojik krizlere daha çok değineceğiz.
Posthuman durumunun ortak paydasını canlı maddelerin hayati yapısı olduğunu ve Posthumanın
başlangıç noktası doğa kültür sürekliliği olduğunu (Braidotti, 2013:2) savunan Rosi Braidotti (2013:38),
çağdaş Posthuman düşüncesinin üç temel kolu olduğunu savunmaktadır. Birincisi ahlak felsefesinden gelir ve
tepkisel bir posthuman biçimini oluşturur. İkincisi bilim ve teknoloji çalışmalarından gelir ve analitik bir
posthuman biçimi oluşturur. Üçüncüsü ise hümanizim karşıtı öznellik felsefeleri geleneğinden gelir ve
eleştirel bir posthuman önermektedir. İnsan sonrası güvenlik çalışmalarının Braidotti’nin yapmış olduğu bu
tasniften ikinci grup içerisinde bilim ve teknoloji çalışmaları içerisinde olduğunu söyleyebiliriz.
İnsanlar yerleşik hayata geçmeden önce ve günümüzde çok az da olsa görülen göçebe yaşam biçimi,
insanların iradelerine dayalı bir tercih olmadığından doğa, coğrafya gibi çevre koşulları bu göçebe yaşama
biçimine kaynaklık etmiştir (Dedeoğlu, 2014:102). 21. Yüzyılın sonlarına doğru gelindiğinde ise doğal yaşam
destek sistemlerinin bozulduğunun anlaşılması ve bu bozulmanın bir tehdit, bir tehlike olarak algılanması
sonucu, çevre güvenliği kavramı ortaya çıkmış ve klasik güvenlik anlayışının yerine yeni güvenlik anlayışı
kabul görmeye başlamıştır (Tuna, 2003:181). Sanayi Devrimi ile teknolojini gelişimi ve dünya nüfusunun
hızla artması, küresel ısınma, iklimsel değişiklikler, ülkeler arasındaki savaşlar, iç savaşlar, salgın hastalıklar
gibi daha birçok sebepten dolayı insanlar öncelikle gıda ihtiyacını gidermek ve güvenli bir ortamda yaşamak
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Antroposen: insan etkinliklerinin dünyayı değiştirdiği jeolojik döneme denilmektedir (Eryılmaz, 2017: 219).
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için şehirlere göçler etmişlerdir. Nüfus artışları ile birlikte başta güvenlik olmak üzere birçok sorun da
artmıştır. Sağlıklı bir çevrenin azalması; hava, su, toprak kirliliğin artması salgın hastalıkların yaygınlaşması
ve küresel iklim değişikliğinin etkileri, ekoloji temelli endişelerin, güvenlik ve çatışma araştırmalarının
öneminin artmasına neden olmuştur.
2. Ekoloji
Ekoloji terimi değişik yönlerinin vurgulanması için doğa, bilim, düşünce ve hareket ekolojisi şeklinde
farklı anlamlar yüklenerek de kullanılmıştır (Keleş, 2015:30 vd.). “Ekoloji” kavramı, ilk olarak 1866’da
Alman zoolog Ernst Haeckel kullanılmıştır. Bu terim, oikos kelimesinden türetilmiş olan Yunanca “hane
halkı” veya “habitat” anlamına gelmektedir. İlk olarak, Haeckel, “hayvanın hem organik hem de inorganik
çevresiyle toplam ilişkisinin araştırılması anlamında kullanmıştır (Heywood, 2013:259; Keleş,2015:30 vd.)
Haeckel’ den bu yana ekoloji terimi şehirlerin, sağlın ve aklın ekolojilerini de kapsayacak biçimde
genişlemiştir(Bookchin, 1994:100). Ekoloji bu tanımlamalar ile geniş anlamda doğayı tarif etmektedir.
Bilim dalı anlamında ekoloji, canlılar ve canlıların çevreleri arasındaki tüm ilişkileri inceleyen bir
bilimdir (Callenbach, 2011:41). Ekoloji, doğa ve insanlığın doğal dünyayla ilişkisi hakkında daha geniş bir
kavrayış getirmiştir, ekoloji biyosferin86 dengesini ve bütünlüğünü kendinde bir amaç olarak görmektedir
(Bookchin,1996:63). Ekolojistler, ekosistemdeki farklı yaşam biçimleri arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bu
yaşam biçimlerinin birbirlerine bağlılıklarına vurgu yaparak, canlıların çevresi ile ilişkileri içerisinde hayvan
ve bitki sistemlerini de incelerler (Porritt, 1988:18). Ekoloji bilim olarak canlıların yaşam ortamlarını ve
canlıların bu ortam ile ilişkilerini inceler.
Düşünce olarak Ekolojizim, doğa ve insanın doğadaki konumu hakkında farklı görüşler
benimsemektedir. Bu görüş insan merkezli olmanın yerine çevre merkezli veya doğa merkezlidir (Heywood,
2013:259). Ekoloji felsefesinin en önemli özelliği eko-merkezci yaklaşımıdır. Diğer siyasi ideolojiler doğayı
genellikle bir maden ocağı gibi kullanılacak sömürülecek bir öge olarak görürken; ekoloji de ise doğayı
merkeze alıp, diğer canlı türlerinin ve yeryüzünün ahlaki değerleri olduğunu vurgulamakta ve bunları sadece
insan çıkarı için kullanmanın doğru olmadığını savunmaktadır (Wall, 2013:59). Doğayı merkeze alıp tüm
canlıların korunması dolaylı yönden insanlığın çıkarlarının da korunmasını sağlamaktadır. Hareket olarak
ekoloji ise çevreci hareketlerden doğmuş ve gelişerek siyasallaşmaya başlamıştır.
Andrew Dobson (2000:2-3), ekolojizmi çevrecilikten ayırıp bir ideoloji olduğunu üç temel özellik
atfederek açıklamıştır. Bu kıstaslardan birincisi, ideolojinin, onu kullananlar için siyasal dünyada yollarını
bulmalarını sağlayacak bir harita işlevi görmesidir. İkinci özellik ise, ideolojilerin özel bir toplum şekli
önerme, bir reçeteye sahip olma zorunluluğudur. Son olarak, ideolojiler, politik eylem için bir program
sağlamak mecburiyetindedirler. Dobson ekolojizmin bu üç boyuta da sahip olduğunu ve yeni bir ideoloji
olarak benimsenmesi gerektiğini belirtir.

2.1. Ekoloji Felsefesi Olarak Holizm
Holizim yani doğanın bütünlüğü kavramı 1926’da bir Boer generali ve Güney Afrika’da başbakanlık
yapmış olan Jan Smuts tarafından bulunmuştur. Smuts, holizm kelimesini doğal dünyanın bireysel parçalarla
değil, bir bütün olarak anlaşılabileceği fikrini savunmak için kullanmıştır (Heywood, 2013:264). Doğanın
bütünlüğü çevresel sorunlarda da görülmektedir. Bir bölgede yaşanan sorun tüm dünyayı etkilemektedir.
Ekolojistlerin çevre sorunlarında yalnızca insanları sorunun kaynağı olarak görmelerinin nedeni
insanların kendi türü ve doğal çevreyle arasındaki ilişkiye zarar verdikleri ve doğal çevreyi bozdukları görüşü
sebebiyledir. Dünyayı ve dünyada yaşayan türleri koruyup onlara saygı göstermek yerine insanlar, John
Locke’un ifadesiyle “doğanın hâkimleri ve sahipleri” olmaya çalışmaktadırlar (Heywood, 2013:260-261).
İnsanların doğadan öğrenmek istediği şey doğaya ve insanlara tümüyle egemen olmak için doğayı
kullanabilmektir (Adorno ve Horkheimer, 2014:20). İnsan emek sarf ederek doğaya hükmetmeye çalışmakta
ve hükmetmeye gerekçe olarak kendisini, güvenlik kaygılarının nesnesi görmesidir. Fakat bu hükmediş ile
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Biyosfer içinde yaşamın olduğu, dünyayı kaplayan tabakadır (Callenbach, 2015:25).
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insan, güvenlik kaygılarının nesnesi değil, bizzat öznesidir, sebebidir (Dedeoğlu, 2017:532). Diğer canlıların
da yaşadıkları bölgeye hâkim olma isteği vardır. Ancak, bunu yaparken doğaya zarar vermeden fayda da
sağlamaktadırlar.
Ekolojinin çok fazla önem verdiği konularından biri ise bencillik ve maddî hırsın reddedilmesidir.
Ekolojistler kişisel tatmini doğa ile beraber dengeyle birbirine bağlayan alternatif bir felsefe geliştirmeye
çalışmıştır (Heywood, 2013:271). Ekoloji düşüncesi benmerkezcilikten eko-merkezciliğe geçiş yapmayı
hedeflemektedir.
Etik anlayışın temelinde insanı merkeze alan, diğer türlerden daha üstün-akıllı olduğunu, daha az akıllı
ve eksik nitelikleri olan diğer canlı türleri ile eşit haklara ve eşit çıkarlara sahip olamayacağını savunan türcü
görüşü bulunmaktadır. Bu görüşü savunan kişiler diğer canlıların insana hizmet etmek için var olduklarını
iddia ederler (Demirağ, 2017: 424-425). Etik bir kuramın yanıtlaması gereken ilk soru bu kuramın kime ya da
neye uygulanması gerektiğidir. Çevre felsefesine ise bu iki soruya verilen cevaplar doğrultusunda bakabiliriz.
Hayvan hakları savunucularının bu bağlamda büyük katkıları olmuştur. Etik kuramların uygulanması
konusunda hayvan hakları savunucuları, sadece insanlara değil de hayvanlara da genişletilmesini
savunmuştur. Ekofelsefeciler ve derin ekoloji kuramcıları bu düşünceden destek alarak doğa için bir etik
üretme hedefi oluşturmuştur. Hayvanlar için etik kurallar üretmek tüm canlılar için yeterli değildir (Dobson,
2000:40-41). Ekoloji felsefesi için bitki hakları gibi tüm canlılar için etik kuramlar oluşturulmalıdır.
3. Ekoloji ve Güvenlik İlişkisi
Son dönemde çevre üzerine yapılan çalışmalarda mevcut sosyo-ekonomik düzenin çevrenin
sürdürülebilirliğine engel olduğu gibi adil olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır (Dedeoğlu, 2013:70). Ekolojik
dengenin bozulması ile doğal kaynakların tükenmesi insanlar için ve devletler için de bir tehdit oluşturmuş
yeni bir güvenlik sorunu ortaya çıkmıştır.
Çevresel bozulma ve/veya çevresel kaynak kıtlığından kaynaklanan çevresel tehditler ülkeler
arasındaki bir çatışmanın yapısal nedeni olabilir veya bir çatışma için tetikleyici olabilir. Bu bağlamda, farklı
çevresel tehditlerin güvenlik üzerinde farklı etkileri olması doğaldır. Bu nedenle, her bir çevre sorununun bir
güvenlik sorunu olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Her çevresel tehdit, belirli nitelikleri ve kapsamı,
etkilenen coğrafi alan ve sosyo-ekonomik, politik ve demografik sonuçları göz önünde bulundurulmalıdır
(Algan, 2004:191). Çatışmalara yol açacak çevresel değişimler uzmanlarca altı tip olarak tespit edilmiştir.
Bunları şöyle sıralayabiliriz (İzci, 1998:421):
•
Sera etkisi kaynaklı iklim değişikliği
•
Tarımsal alanın azalması ve yok olması
•
Balık türlerinin tükenmesi
•
Stratosforik ozan tükenmesi
•
Ormanların azalması ve yok olması
•
Su kaynaklarının azalması ve yok olması
Bu çatışmalar gıda krizi, salgın hastalıklar, göç gibi sorunlar büyük güvenlik tehditleri oluşturacaktır.
Çevresel krizler içerisinde en fazla ilgi çekeni iklim değişikliği konusuna ulusal, uluslararası, insani ve
ekolojik güvenlik yaklaşımlarının tamamı iklim sorunun ele almış fakat güvenlik göndergesi, tehdit unsuru,
güvenliği sağlaması gereken nesne ve verilecek tepki biçimi açısından bu yaklaşımlar farklılık göstermektedir.
Ekolojik güvenliğin iklim krizine yaklaşımında güvenlik göndergesi olarak ekosistemler; tehdit olarak güncel
siyasi, toplumsal ve ekonomik yapılarla ilişkilendirilmiş dengelere yönelik riskler; güvenlikten sorumlu aktör
siyasi bilinçleriyle değişimin öncüsü halklar; verilmesi gereken tepki ise toplumsal kalıp ve davranışların
köklü bir yeniden düzenlenmesi gerektiği savunulmaktadır (McDonald, 2018: 163). İklim değişikliğine
duyulan ilgi gibi diğer çevresel krizlere de aynı yaklaşımların uygulanması kanaatimizce gerekmektedir.
Ekolojik güvenlik söylemi, ekosistemlerin esnekliğine yönelerek zaman, mekan ve türler arasında en
savunmasızların korunmasını sağlayan bir söylemdir (McDonald, 2017: 67). Ekosistemlerin birbiri ile teması
ve birbirleri arasında bir bütünlük oluşturduğunu göz önüne alırsak en zayıf ekosistemin korunması dolaylı
olarak tüm ekosistemleri ve insanın bile korunmasını sağlayacaktır.
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Ekolojik güvenlikte, çevresel bozulmaların ekosistemi tehdit etmesi temel alınmaktadır. Bu
yaklaşımda güvenlik sosyo-politik, ekonomik hatta askeri kökenli değil, insan varlığı ve insan faaliyetlerinden
köken aldığı savunulmaktadır. Bu sebeple güvenlik biyolojik bir zorunluluktur ve bu zorunluluğu dört denge
üzerine kurulmaktadır Bunlar (Mazlum, 2003: 344):
•
İnsan gereksinimleri ve çevrenin taşıma kapasitesi arasındaki denge,
•
İnsan nüfusu ve artış oranı arasındaki denge,
•
İnsan nüfusu ve diğer türlerin gereksinimleri arasındaki denge,
•
İnsan ve hastalıklı organizmalar arasındaki denge,
İnsan ve çevre arasında dengenin kurulması, ekosistemlerin korunması çevresel krizleri önleyecek ve
insan ve düğer tüm canlılar için güvenliği bir ortam oluşturacaktır. Bu dört dengenin sağlanması geçici kısa
süreli tedbirler ile değil geniş kapsamlı ve çok büyük katılımlı uluslararası iş birlikleri ile sağlanabilecektir.
Günümüz güvenlik yaklaşımlarında, antroposen ile uyumlu bir ekolojik güvenliğe ihtiyacı var. Bazı
bilim insanlarınca, insan güvenliğinin politik ekoloji ve ekolojik güvenliğe yaklaştığı posthumanist bir ontoloji
temelinde yeniden yorumlanması gerektiği savunulmaktadır. Politik ekoloji, ekonomi-politik sistemlerin arka
planındaki yapısal eşitsizliklerden kaynaklanan kaygı gütmektedir. Ekolojik güvenlik ise ekosistemlerin
güvenli bir ortamda olmazsa uygarlıkların güvende olamayacağına dair bir kaygı gütmektedir (Dedeoğlu,
2020:224-225). Bu kaygıları da dikkate alarak güvenlik için oluşan tehditler yeniden gözden geçirilmesi
gerekmektedir.
Çevresel güvenlik yaklaşımlarında temel risk kaynağı olarak çevresel değişim, savaş, barış grupları ve
insan faaliyetleri olarak tespit edilmiştir. İnsan faaliyetleri dışındaki diğer maddeler de insan faaliyeti
sonucunda meydana geldiğine dikkat çekmek gerekmektedir. Odaklanılması gereken bir diğer husus ise
çevresel sorunların sadece insan faaliyetleri sonucu gerçekleşmesidir. Bu açıdan “Ekolojik Güvenlik” en
önemli çevresel güvenlik yaklaşımıdır.
Posthuman ile başlayan çevre düşüncesinin, 2015’te yapılan Avrupa Uluslararası Çalışmalar Birliği
Sözleşmesi'nde konuyla ilgili insan merkezli uluslalar arası ilişkileri tamamen yok edeceği gerekçesi ile
posthumanist güvenlik kavramının radikal olduğu eleştirileri dile getirildi. Audra Mitchell bu sorunun çözümü
için “dönüşümlü antropo-merkezlilik” teriminin daha iyi olduğunu savunmuştur. Bu terim insan ve çevresinin
bir arada yaşaması, insan davranışlarının disipline edilmesini içermektedir (Mitchell, 2017:11-12).
Dönüşümlü antropo-merkezlilik kavramı insanı merkezden atmadan doğanın zarar görmesini engellemeyi
hedeflemektedir. Çevrenin zarar görmesi sonrasında insanlarda bundan etkilenecektir. Çevreyi merkeze alıp
bu tehlikelerin önüne geçilmesi aynı zamanda insanında zarar görmesini engelleyecektir.
Antroposen çağında güvenlik yaklaşımlarında ana akım devletin kendi bölgesini dış tehditlerden
koruyan ya da popülasyonunu doğal afetler ya da hastalıklar vs. korumak için insanı dış doğadan ayırma
temeline dayanır. Çevresel güvenlikteki çevrenin, insan faaliyetiyle tehlikeye atılmış bir referans nesnesi
olarak kabul edilmesi ya da bunun tersine, insanların bazı dış doğa tarafından tehdit olarak tasvir edilmektedir.
Çevre ve insan güvenliği hakkındaki bu benzeri eleştiriler insan ve çevre arasındaki yapay ayrılığı
üretmektedir(Rothe, 2017:88). Bu birbirini tehdit kabul eden ayrılık birbirine zarar verme riskini de
beraberinde getirmektedir. Çevrenin uluslararası ilişkilerde karşılıklı tanınması bu durumu tehdit olmaktan
kaldıracaktır.
4. SONUÇ

Güvenlik konusunda çalışan bilim insanları, güvenliği birey veya gruplara karşı var olan tehditlerden
uzaklaşma olarak kabul ederken; yeni güvenlik anlayışı ise, güvenliğin bireysel mi, ulusal mı ya da uluslararası
mı olduğu konusunda ortak bir görüşe sahip olamamıştır. Bu gibi tartışmalar arasında önde gelen Posthümanist
güvenlik anlayışı, korunacak öznenin insanı da içinde bulunduran çevre olduğu fikrini savunmaktadır.
Çevresel sorunlar ya da başka sebeple göç etmeye mecbur kalan insanlarda olduğu gibi şehirlerde
yaşayan insanlar da ihtiyaçlarının karşılanamaması durumunda çatışma yaşayabilir. Bu çatışma ortamı
ekonomik gelişmeyi, siyasi istikrarı olumsuz etkileyecek, insanların yaşam kalitesinin düşecek ve olası
çatışmalarda hayati tehlikelerde oluşacaktır. Bu durum insan için güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Bu gibi
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tehditlerin çözümü için, bilimsel gelişmeler ışığında aynı zamanda hukuksal düzenlemelere de ihtiyaç
duyulmaktadır. Bazı insanlar teknolojideki gelişmeler ve artan şehirleşme sorunlarına karşı çare olarak
şehirlerden ayrılıp “köye dönüş” ile çözülebileceğini savunurken, köylere yapılacak göçler ile kırsal kesim
nüfusunun artarak şehirleşmeye doğru gelişmesi mümkün olacaktır. Bu yeni oluşacak şehirlerin doğayı
bozmadan planlı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, zamanla kaçılan şehirlere yenileri
eklenmiş olacaktır. Köye dönüş yerine şehirleri beton yığınlarından, yoğun trafik sorunlarından alıp yeşile
alanları artırarak daha yaşanılır hale getirip “ekolojik şehirler” oluşturarak bu sorunlar çözülebilecektir.
Çevrenin tanınması ve saygı duyulması ile insanın hiyerarşik yeri değişecek daha eşitlikçi ve daha
kapsayıcı yeni bir anlayışla bir uluslararası posthuman topluluğu oluşacaktır. Ekosistemleri, hayvanları ve
bitkileri tanıyan bu topluluğun daha kapsamlı bir siyasi düzen olarak “ekolojik demokrasi” oluşturma
potansiyeli vardır. Bu ekolojik demokrasi kavramı insan dışı canlılar için “hayvan hakları” ve “bitki hakları”
gibi yeni haklar getirecek ve bazı insan davranışlarını sınırlayacaktır. Fakat bu durum insanları sınırlayan bir
şey değildir daha geniş bir açıdan bakıldığında doğanın geliştirilmesi insanlar için daha yaşanılır bir çevre
oluşturacaktır.
Çevresel güvenliği sağlamak, öncelikle ekosistem deki doğal dengeyi bozan sebeplerin bulunup
ortadan kaldırılması ile gerçekleşir. Ekosisteme müdahale kaldırıldıktan sonra doğa kendini yenileyecek ve
dengeyi yeniden kuracaktır. Çevre sorunlarının oluşturduğu küresel iklim değişikliği, salgın hastalıklar hava,
su ve toprak kirliliğine bağlı oluşan yeni güvenlik sorunlarının çözümü savaşlar ile değil doğanın kendi haline
bırakılması ile kendi kendini tedavi edebilecektir. Bir diğer ifadeyle, doğaya dönüş ile çevre sorunları
çözülebilecektir.
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CURRENT TRENDS IN LOGISTICS and IMPACTS OF COVID-19
LOJİSTİKTE GÜNCEL TRENDLER VE COVID-19'UN ETKİLERİ

ABSTRACT
Aim of the study is to present the current trends in logistics sector and necessity of innovations planned
to be prepared for the future. It is tried to determine the benefit to be brought by the novel trends attempted
for facilitation of the logistics within the scope of the research. Thanks to the novel trends, it is explained that
what sort of facilities will be created in which fields of the logistics sector. The unique aspect of the study is
to determine the impacts created on the logistics under the business conditions where digital technologies
should be necessarily used for execution of the activities on days when borders are closed and quarantine
practices are in force under the changing social and economic circumstances of the world in the process of
Covid-19 crisis in which we are experiencing. Indicators organized for the purpose of finding the ways of
coming out of the chaos observed from the perspective of the world with minimum damage are analyzed for
the logistics activities within the Covid-19 crisis. Improvements, changes and future forecasts experienced in
the logistic sector of the world in pre and post pandemic periods of Covid-19 are emphasized. After the
assessments performed, suggestions based on the impacts which will be likely resulted from difficulties of both
conditions that have been already existing and will be resulted from pandemic are given.
With this study, it is targeted to establish the most proper provisions about the facilities to be provided
with the facilitation of the innovations in the logistics.
Keywords: Logistics, Covid-19, Global Crisis, Future of Logistics, Innovations in Logistics.
JEL Codes: F44, F6.
ÖZ
Çalışmanın amacı, lojistik sektöründeki güncel eğilimleri ve geleceğe hazırlanması planlanan
yeniliklerin gerekliliğini ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında lojistiğin kolaylaştırılması için denenen
yeni trendlerin getireceği fayda belirlenmeye çalışılmaktadır. Yeni trendler sayesinde lojistik sektörünün
hangi alanlarında ne tür tesisler yaratılacağı anlatılıyor. Çalışmanın özgün yönü, değişen sosyal ve ekonomik
koşullar altında sınırların kapalı olduğu ve karantina uygulamalarının yürürlükte olduğu günlerde faaliyetlerin
yürütülmesi için dijital teknolojilerin zorunlu olarak kullanılması gereken iş koşullarında lojistik üzerinde
yaratılan etkilerin belirlenmesidir. İçinde yaşadığımız Covid-19 krizi sürecinde dünyanın. Covid-19 krizi
kapsamındaki lojistik faaliyetler için dünya perspektifinden görülen kaostan minimum hasarla çıkmanın
yollarını bulmak amacıyla düzenlenen göstergeler analiz ediliyor. Covid-19 pandemi öncesi ve sonrası
dönemlerde dünya lojistik sektöründe yaşanan gelişmeler, değişiklikler ve gelecek tahminleri üzerinde
duruldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından, her iki durumun hali hazırda var olan zorluklarından
kaynaklanabilecek ve pandemiden kaynaklanacak etkilere dayalı önerilerde bulunulmaktadır.
Bu çalışma ile lojistikte yeniliklerin kolaylaştırılması ile sağlanacak tesisler hakkında en uygun
hükümlerin oluşturulması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Lojistik, Covid-19, Küresel Kriz, Lojistiğin Geleceği, Lojistikte Yenilikler.
JEL Kodları: F44, F6.
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INTRODUCTION
All services of logistic companies covering movement, storage and transportation of products have
been directly affected from Covid-19 pandemic which started in China but is globalizing by spreading all over
the world in the logistic sector. The logistic sector facilitates the trade at national and international dimensions
in general sense and helps the businesses to deliver products to the customers, however, interruptions of the
supply chain caused by the Covid-19 crisis are continuing to affect the global economy.
In this study, developments encountered in the pre-pandemic period and changes experienced due to
the impact of Covid-19 in the logistic sector were investigated. It is attempted to determine what should be
done in the future of the logistics depending on findings obtained from the study. Since the coronavirus
pandemic firstly started in China, the first analyses performed about the logistics were about the impacts for
which it was expected that countries having trade connections with China would experience. Once the
practices of prohibition of entrance and exit to other countries were launched as well as the suspension of
production activities in China, disruptions started in the logistic sector. Then, once it was found out that
pandemic spread to strong economies like USA and European Union countries, transportation was ceased due
to closure of borders and quarantine practices. Since Coronavirus outbreak that has been spreading in a short
time was announced as pandemic by World Health Organization (WHO) and the human lost created by the
health crisis we encountered was so great, countries primarily started to struggle with Covid-19. As a result
of complete prohibition of particularly national and international transportation within the scope of this
struggle, the trading facilities were also ceased like all travelling facilities notably airways. However, covering
of activities such as shopping, communication and working that are the most basic needs of people on digital
environment in the environment of quarantine measures implemented in the countries started a new process.
As a result of a fast increase in the digital use, since e-trade and online shopping solutions are the only
alternative, the logistic activities have started to show increase for delivering the products that are the needs
of people. It is seen that things to do for the logistic sector that is included among the sectors whose activities
have primarily increased once the transportation restrictions were loosened in the world to come out of the
conditions which become hard with the impact of the pandemic with a minimum damage vary by countries
and regions. In the first part of the research, information was given about innovations applied in the logistic
field and trends expected to be implemented in the future. In the next part, reflections of Covid-19 crisis on
the logistic sector were assessed and future forecasts were given. The reflections of the globalizing Covid-19
crisis on the logistic industry due to obligations encountered due to experiencing of the increasing
technological facilities, new trends and pandemic impact in the same process, are assessed.
1.
Current Trends in Logistics and Future of the Logistics
The state of the logistic sector in the global economy is determined by the Powers of countries and
potential of their economies. One of the conditions of being successful in the global competitive environment
is to manage the supply chain properly and successful logistic services. The logistic sector is rapidly
developing in the world and it is the leading one among the sectors ranked in regional development plans. The
success in the logistic sector envisages right planning and effective use of the logistic infrastructures. It was
commented about that logistic sector entails innovation in terms of all categories. For instance, the deficiencies
related with the failure to show the adequate attention in regard to the environmental planning for drawing the
investment and transportation emissions related with the trade were criticized in the conflicts regarding that
which reasons the economic models applied in trade and investments in the past would result positively or
negatively.
Today, concerns arising from the fact that environmental damages to be created will also adversely
affect the important means of existence based on the international trade as well as extreme weather events will
endanger the supply chains and infrastructure by the trade rules which do not comply with business models
for the environmental value chains. For this reason, the current arguments focused on the facilitation of
innovations that are contemplated to be used in the logistic sector for the global trade to reduce the poverty in
regard to bring the trade and investments in conformity with the sustainable development goals. It is pointed
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out that the solution of the difficulties experienced in the elements included in the logistic field is an obligation
of the international trade, not a selection.
The importance of reducing the difficulties being likely to be encountered is presented in the studies
where many services from transportation to the performance of customs services exist in the logistic
management (Figure 1) (World Economic Forum, Jul. 2020).

Figure 1. Elements of Logistics
In order for the operations to continue in the long term in the logistics, the contribution into correction
of the impacts of the global trade at national dimension is presented with the application of new solutions and
innovations developed in the logistic field since it is a field which requires confidence before many problems
such as climatic change, Brexit, difficulties of finding a driver. For instance, not only it enables the companies
to use the sensitive information to be used in sources of calculation of third party like quantum calculation
without the worry of disclosing such information, but also they use data obtained for the communication
between the parties as it was before in regard to the artificial intelligence for which the most current disputes
are made. At this point, parties are enabled not only to carry data securely, but also processing, exchange of
data in an encoded state and sharing of joint analysis are facilitated.
It is expected that the technological applications envisaged as current innovations in the logistic sector
will create an important impact onto the success potential of this sector. Logistics plays an important role on
the economy of countries by contributing into GDP and employment of the country. Income increase in the
logistic market is natural since it is not possible that anything will not be transported or delivered in the world
trade. According to 2018 United Nations’ report, 55% of the world population lives in the urban areas and it
is expected that this rate will increase to 68% until 2050. This rate means approximately 6,7 billion of people
until 2050. However, it is expected that the population increase will create a more adverse impact on the
supply chain that has been already chocked and this impact will reflect on all of businesses in the sub-sectors
in the logistics. Examples given for the problems experienced and to be likely experienced in the supply chain
(PSD, 2020);
“According to 2019 MHI Annual Industrial Report it was announced that the expected growth
percentage of the urban load delivery will be 40% until 2050 and this increase will increase the problems that
have been already experienced,
Income loss in San Diego was announced as 500 million $ due to customs control, waiting time
in the border of USA / Mexico and prevention of increase of these losses requires an urgent solution,
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The number of small containers carried by Los Angeles Port reached 9,3 million by ever
increasing and it is contemplated that this ever-increasing number will increase the transportation problems,
The number of freight and passenger train travelling daily over Chicago increased and reached
1300,
The cost of lane Project of commercial vehicle on I-75 in Georgia which aims to alleviate the
freight congestion by creating the first smart commercial vehicle corridor in USA was announced as 2 billion
$ that this expresses that investments for the alleviation of problems are so high”.
It is recognized that the classical logistic solutions are not adequate and they should be re-designed for
yielding desirable results in regard to overcoming the difficulties experienced in immediate deliveries. From
this aspect, it is contemplated that combination of logistics and technology will significantly shape the future
of the logistics or trends expected to shape the supply chain of the logistics will be beneficial. 5 new trends
expected to be effective in the future of the logistics are shown (Figure 2);

Figure 2. Future of the Logistics (Poseidon, 2020)
It is seen that new solutions should be produced for the difficulties encountered due to the fact that
costs and complexities in the supply chain have increased and it must be struggled with the traffic congestion
in some cities for distribution. Contemplating some new solutions instead of cost of classical solutions caused
the new trends to be facilitated. It is envisaged that these trends will help the businesses to use the supply
chains more productively, the more developed data analysis to be used and the supply chain to develop in the
growing logistic environment. Also, the automatic vehicles expected to be used will provide the driverless
deliveries which reduce the costs of workmanship while increasing the productivity.
Artificial intelligence is offered as a new trend to be used for providing more productive opportunities
for the carriers in logistic sector, facilitating the data collection and preventing the interruption periods. Within
this scope, storage robots will be used in the supply chain in the future for loading and unloading of the trucks
and forklifts which can self-move can perform the heavy Works within storages. Thanks to the artificial
intelligence applications and the self-driven delivery vehicles which can operate under any climatic
conditions, both transportation works get easy and it can be saved from the energy consumption.
IoT that is called as Internet of Things can provide safety while making data transfer over any
network and also monitor the other working people and equipment. In the same time, it is enabled for
businesses to track the activities such as performance, energy consumption, inventory status or flow of
materials and to get more orders. Also, IoT can estimate the problems and hindrances which will prevent the
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development of any aspect or all aspects of the logistic industry. USA and Japan are countries which
implement robotic services in any logistic operations in the world today and it is expected that robots will
substitute for blue-collar workers.
In the use of multi-channel logistics, remedies are generated for solving the problems such as traffic
infrastructure, road works and traffic congestion in regard to having a reliable road network against problems
that will be likely to be encountered in selection of the way used in transportation. The multi-channel logistics
can provide conveniences for reducing the delay risks and making the logistic processes more stable by further
diversifying the distribution logistic channels.
3D printing technology is being used in many companies today, however it is expected that once the
logistic companies will have more information about the subject in the next years, storing and changing of
parts in virtual warehouses in a digitalized way will be facilitated and if required, it will be possible to print
these. It is anticipated that 3D printing centers will encourage the regional and local production.
Thanks to deliveries made by Drone, it is contemplated that an unmanned air vehicle can relieve the
urban traffic by facilitating the delivery service over sky. It is considered that such a system will create a
potential of being a solution for the difficulties to be encountered due to different geographical conditions and
weaker infrastructure particularly in rural areas. It is anticipated that it will be possible to track assets, highrisk areas and ways within the scope of logistics or search and find lost employees thanks to Drone.
Only ten percent of the logistic companies in the world has information or expertise in these fields
about novel trends. It is envisaged that the logistic companies will make use of these Technologies and include
into their systems as much as possible in order to gain the expected benefits from these trends and to sustain
the global competition advantage in the future of the logistics. It is seen that the reflections of COVID-19
crisis entail the form of using the new technology and data to be changed while this crisis is affecting the
whole world. Impacts of COVID-19 pandemic create a milestone on the role of particularly digital technology
in our business and Daily life. It has been seen that how compulsory it is in the logistic field in terms of
increasing the confidence felt for digital technology and conducting the activities. It has emerged that it will
become open for more innovative technologies in the future of the logistics.
2.
Impacts of Covid-19 on Logistics
Impact of COVID-19 was firstly felt in China due to the role it plays in the global trade. The most
important reasons of this are that the starting point of pandemic is Wuhan, more than 200 multinational
companies that are the most important actors of the global trade are located in China and also, China is one of
the most important consumers of global commodity and agricultural products. Impacts seen in the logistic
sector due to Covid-19 pandemic that has spread within short time and quickly by increasing started once
fluctuation in global supply chain was experienced due to production failures in China.
In this part, the impacts of Covid-19 crisis on the logistics are analyzed with changes encountered in
pre- and post-pandemic processes. Transportation services provided between 2015 and 2019 years before
Covid-19 are examined as of the percentage share within commercial service exports and imports in the
following table for the purpose of assessing the impacts of Covid-19 crisis (WB, 2020).
Transportation of products, raw materials and auxiliary materials of many countries and multinational
companies produced in China to related businesses ceased. Once it was heard that Coronavirus outbreak
started in China, problems such as accumulation of Cargo in China’s container ports, difficulty in receiving
of containers and cancellation of vessel navigations emerged in the transportation services as a result of
prohibition of entrance into China and exit from China by other countries. Long-distance transport sector
carrying over 80 percent of goods in the country is experiencing the impacts of the congestion on the logistics
of China.
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Once World Health Organization (WHO) announced the Coronavirus outbreak as Covid-19 pandemic
after a short while and it has spread into many countries in the world notably strong economies like USA and
European Union countries and globalized, it is seen that we have entered into an irrevocable crisis process.
In the transportation sector that is one of the biggest fields of the logistics, it is seen that a downward
trend has started in other countries and regions excluding China between the years 2015 and 2019. This
downward trend is also observed in the world average. It has come to a standstill completely in the logistics
due to Covid-19 epidemic breaking out in China in a process when activities have been decreased due to
problems that have already started in the sector.
Table 1. Transport Services (% of Commercial Service Exports & Imports)
Country
2015
2016
2017
2018
Name Transport Services (% of Commercial Service Exports)
United
11,93
11,45
11,39
11,52
France
16,43
15,58
16,96
16,30
States
Germany
20,49
19,15
19,55
20,27
Italy
14,56
13,92
12,98
12,86
Spain
11,47
11,00
11,36
11,29
United
10,70
10,13
10,16
9,69
India
9,19
9,41
9,19
9,29
Kingdom
China
17,84
16,32
17,64
18,24
Japan
22,35
18,59
18,76
15,28
Sub29,01
26,05
19,33
18,69
20,36
19,25
19,46
19,30
SaharaHigh
Africa
32,86
27,51
..
..
IncomeLow
20,09
19,94
19,38
19,53
IncomeMiddle
World
20,32
19,50
19,47
19,39
Income
Transport Services (% of Commercial Service Imports)
United
20,62
19,78
19,49
19,87
19,29
19,29
19,79
20,01
States France
Germany
20,78
19,60
19,06
19,36
Italy
23,26
22,39
21,77
21,68
Spain
16,31
14,98
15,61
14,77
United
14,79
13,64
12,63
13,20
India
18,86
14,80
15,04
16,28
Kingdom
China
19,70
18,38
19,90
20,95
Japan
23,23
20,67
20,96
19,22
High
21,49
20,69
20,58
20,80
Low
59,11
55,86
59,28
58,92
Income
26,19
25,37
25,91
26,61
IncomeMiddle
43,12
42,41
38,80
39,91
IncomeSub23,06
22,24
22,30
22,65
SaharaWorld
Africa
Source: World Bank, 2020, WDI Data (arranged by the Author)

2019
11,09
16,50
20,40
12,32
11,69
9,58
9,88
19,01
12,90
..
18,50
..
19,36
18,75
19,27
19,61
18,75
21,41
14,03
11,74
18,49
20,95
16,76
20,02
..
25,77
..
21,63

It is seen that the decline rate that was -1.1% in the first quarter of 2019 in the global transport export
was at the rate of -8.6% in the first quarter of 2020. It is considered that this is associated with a -24.4% decline
rate as in the first quarter of 2020 in the abroad travelling due to restrictions experienced with the impact of
Covid-19.
Likewise, it is seen that the decline rate that was -0.6% in the first quarter of 2019 in the global transport
import was at the rate of -8.1% in the first quarter of 2020. It is considered that this is associated with a decline
rate -25.7% in the first quarter of 2020 in the abroad travelling due to restrictions experienced with the impact
of Covid-19 (Graph 1).
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Graph 1. Global Transport Exports & Imports Growth Rate (%) 2019 –
2020 (UNCTAD, 2020)
These results vary by spreading and severity of Covid-19. It is announced that a -10.2% decline at
average is expected in the world according to the most pessimistic forecast scenario in regard to 2020 year in
the forecasts for the future (Graph 2).
It is estimated that a -17% decline will be seen in the average of Europe and a -14.6% in North America.
While too high increases are not expected in the pre-Covid-19 forecasts, it is seen that future decline rates will
be much higher compared with the expected decline rates in the onset of Covid-19 (UNCTADSTAT, July
2020).

Graph 2. Impact of Covid on Global Logistics Growth (%) - 2020 Forecast
Once Covid-19 impacts on the realized load capacity in three global transport fields as maritime, land
and air in the logistics are observed, there are differences.
For instance, once impacts of Covid-19 on freight capacity are observed in three main global transport
activities, the following results emerge (IFC, 2020);
•
Maritime transport: It is seen that total container volume handled in China ports in the early
months of 2020 decreased 10,1%. Important restrictions affecting importers such as European Union as well
as important importers such as Brazil, China, India and Mexico were imposed in the maritime transport due
to Covid-19 all over the world. It is anticipated that the decreasing demand will continue to affect the logistic
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routes between Asia and Europe, United States of America and Latin America negatively and new ones will
be added to vacant journeys in the next weeks.
•
Land transport: On contrary to maritime and air transport, the land transport was at an
available state in general sense at global dimension, because roads were available for the use excluding
countries being under serious restrictions. Truck transport had difficulty against the increasing demand
particularly in food and medical stuff transport due to restrictions related with Covid-19 and decrease in the
number of employees. The other economic sectors that need land transport like manufacturing are not in full
capacity due to congestions. Consequently, land freight rates are decreasing in some markets.
•
Air transport: Air transport volumes decreased 19% in March 2020 due to sudden declines in
passenger flights (also flights carrying load as Cargo) and decline in production performed in China. However,
as transporters and governments turned to air Cargo for some basic products, air Cargo prices increased and
delays started to be experienced with the congestion increasing in airports. For these reasons, an increase was
seen in the capacity of air transport in the mid of April 2020.
Failures experienced in the supply chain and restrictions implemented due to quarantine with the
impact of Covid-19 have affected the logistic companies as from the early months. It is anticipated that these
restrictions will cause delays in delivery of products carried and higher freight rates in the future. However, it
is estimated that all sub-sectors will not be affected equally, for instance, while activities of companies
providing e-trade service are increasing, the decline in the activities of other sectors like automobile and
consumer goods will continue. A concern regarding that uncertainties related with future will create a decrease
on logistic revenues, is continuing.
In studies where forecasts related with changes likely to be experienced in 2030 in regard to transport
and logistics are explained, it is forecasted that particularly developing countries will target to further utilize
from the developments in technology in the future of logistics and thus, it will be shifted from low technology
to high technology services. It was determined that high-technology logistic services are preferred in the
developed countries rather than low-technology and cost-efficient logistic services, more developed and
innovative trends are sought. Even, it is claimed that only logistic service providers offering high-technology
logistic services will survive at long term (PWC, 2020). For these reasons, it is expected that about 75% of
logistic investment budgets will turn to technology-focused investments (KPMG, 2020).
CONCLUSION
Findings about which factors will be effective on the long-term impact of Covid-19 on logistics;
It is expected that a curative impact will be created on the logistics with the increasing of private air
Cargo capacity, because the airway industry has started to generate the remedies of allocating private Cargo
fleet for covering the increasing Cargo demand.
Countries have implemented border sealing and increasing controls with the worries of spreading of
outbreak, temporary trade prohibitions and export restrictions for some products (medical stuff and
medication) in the crisis of Covid-19. It is forecasted that logistic costs will increase in long term due to such
reasons.
The logistic sector is a process in which digital technology and e-trade activities are rising. In this
process, it is accepted that businesses having strong digital facilities are advantageous. It is anticipated that
technological investments such as Internet of Things (IoT), cloud technology and artificial intelligence will
decrease the adverse impact on logistic service providers. For this purpose, an increase in technological
investments is deemed necessary.
It is forecasted that recovery expectations will vary by countries and sub-sectors of the logistics. Since
logistics is a diversified sector, it is contemplated that the recovery expectations will vary depending on the
period of pandemic restrictions and time of the economic crisis experienced in the country. From this point of
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view, it is clear that big companies providing service to different sectors in various countries and states and
having more than one customer will be at a better position for overcoming the Covid-19 crisis.
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Dr. Mehmet CAN89
SOVYETLERİN KAZAKİSTAN’DA UYGULADIĞI KOLHOZLARŞTIRMA SİYASETİ ve
SONUÇLARI
KOLHOZ POLICY IMPLEMENTED BY THE SOVIETS IN KAZAKHSTAN and ITS
CONSEQUENCES

ÖZ
Geçtiğimiz asırda Kazakistan sosyal, kültürel ve fiziki yönden büyük bir tahribata uğratıldı. Ülkeleri
Sovyetler tarafından işgal edildi. Rejim halka soykırım uyguladı. Onları açlık ve sürgünle cezalandırdı.
Ellerindeki malları zorla aldı. Ülkede adeta kızıl kıtlık yaşandı.
Bu dehşet verici olaylar sonucunda Kazak nüfusunda büyük bir azalma baş gösterdi. Yüzlerce köy
haritadan silindi. Yerlerine Rus göçebeler yerleştirildi.
Anahtar Kelimeler: Sovyetler, Açlık, Kollektifleştirme.

ABSTRACT
In the past century, Kazakhstan has suffered a great social, cultural and physical destruction. Their
country was occupied by the Soviets. The regime committed genocide against the people. He punished them
with starvation and exile. They took their goods by force. There was almost a scarlet famine in the country.
As a result of these horrific events, the Kazakh population decreased greatly. Hundreds of villages
were wiped from the map. They were replaced by Russian people.
Keywords: Soviets, Famine, Collectivization.
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GİRİŞ
Ünlü Yazar Antonia Saint-Exupery’in:
Evin özünü anlamak isteyen onu parçalasa, sadece tuğla ve kiremit görür. Ancak bu tuğla duvarlar ile
çatıdaki kiremitlerin sağladığı huzuru, rahatı, sıcaklığı keşfedemez. Eğer yapıcının onları bir araya getiren
iradesi olmazsa, tuğla ve kiremit bize ne anlatabilir ki? Taş ancak insan kalbi ve ruhuyla birleşince ses verir.
Demiştir.
( Nazarbayev 2016:7).
Bilhassa, işin ehli bir kimse bina inşâ etmenin ne kadar zor olduğunu bilir. Binaenaleyh, köklü bir
sosyo-kültürel yapıya sahip olan bir devleti, dünyanın gözleri önünde işgal ederek, kurulu düzeni ortadan
kaldırmanın vereceği fikri çöküşün de ne denli zor olacağı tahmin edilebilir. Bu doğrultuda Kazakistan
Sovyetler’in işgaline kadar, Uluğ Türkistan’ın bir parçasıydı. Zengin kültürel mirasa sahipti. Halk huzur ve
emniyet içerisinde yaşıyordu. Bolşevikler, Kazak topraklarını ele geçirince açlık ve kıtlık siyaseti uyguladı.
Halkın mallarına el koydu. Tarihin en büyük soykırımı ile karşılaşan Kazaklar, evlerinden, yurtlarından
edilerek, sürgüne zorlandı. Böylece yarıdan fazlası yollarda, tren vagonlarında korkunç bir şekilde can verdi.
Bu makalemizde, Rusların halka uyguladığı suni açlık felaketi ve soykırımı ele alacağız.
Araştırmamızı 1931-1933 yılları ile sınırlayacağız.
Kazakistan’ın Rus Hakimiyetine Girmesi
18. asrın sonunda Küçük Yüz Kazakların silahlı ayaklanmaları geniş alana yayıldı. Güney
Kazakistan’da asrın sonunda Küçük Yüz Kazaklar’ın 1858’de Kokan Beklerin baskısına karşı ayaklanmalar
olmuştur. Kazaklar’ın büyük isyanı 25 Haziran 1916’da çıkarılan “Yabancıları Harekete
Geçirme”kararnamelerin yayınlanmasıyla başladı. Bunlar Çarlık Rusya’sı devrindeki ayaklanmalardır.
Bu ayaklanmaların sebepleri Rusların işgal ettikleri Kazakların ülkesini sömürgeleştirme siyaseti
uygulaması, bu toprakların bütün imkanlarını elde ettikleri gibi bu bölgeleri göçmenlerle yerleşik bir koloni
dönemi meydana getirmesi, Rus kabilelerinin yükselmesi, önceden burada yaşayan yerli Kazakların diline,
dinine ve yaşayışına Rusların hücum etmesi gibi sayısız siyasi ve açıkça yürütülen hileler olmuştur.
Sovyet idaresi altındaki Kazakların tarihi içinde 1930-1986 yılları arasında Ruslara ve rejime muhalif
çeşitli olaylar olarak 1933’te yapılan suni açlık, 1937-1938 yıllarında soykırım (jenosit), 1954’te 6 milyon 300
bin hektar yerin zor kullanılarak Rus muhacirlerine dağıtılması, 1960’lı yıllara kadar Rus göçebelerini
yerleştirme planlarının uygulanması, 17-18 Aralık 1986 yılında meydana gelen meşhur CELTOKSAN
hadisesini söylemek mümkündür. (İbadullayev vd. 1997: 1217).
Ruslar Kazak topraklarını Uralsk, Turgay, Akmolinsk ve Semipalantinsk adı altında dört eyalete
böldüler ve buradaki Rus nüfusunun oranını yükseltmek için 19. Yüzyılın sonlarında başlayarak Kazakistan’ın
kuzeyinde çok sayıda Rus köyleri kurdular. 1936’da Özerk Kazak SSC Kazakistan SSC’ye dönüştürüldü ve
1937 yılında Kazakistan Komünist Partisi ilk kongresini yaptı.
Tahıl üretimini arttırmak amacıyla Kazakistan’ın kuzeyinde ve Sibirya’nın batısındaki yeni toprakları
tarıma açmaya yönelik bir kampanya başlatma kararı alan Sovyet hükümetine karşı, o sıralarda Komünist
Parti birinci sekreteri Jumabay Şayahmetov karşı çıkınca 1954’te görevinden alındı yerine Slav asıllı P.K
Ponomarenko, ikinci sekreterlik görevine ise L.İ Brejnev atandı. Bu iki kişi Sovyet hükümetinin tarım
politikasının Kazakistan’da uygulanmasını sağladı. (Sabah Dizisi (1991), 7.8).
Kollektifleştirme Faaliyetleri
Günümüzde Rus arşivlerini incelemenin mümkün olması ile, araştırmacıların çoğu kolektifleştirmeyi
ele almaktadır. Kazakistan’ın büyük yüzölçüme sahip olması, enerji ve tahıl bakımından zenginliği XX.
Yüzyılda Rusların dikkatini üzerine çekmiştir. Böylece, bağımsızlığına kadar istikrarsız bir dönem sürmüştür.
1929’da Kazakistan Bölge Komitesi Genel Kurulu Tüm Birlik Komünist Partisi, Merkez Genel Kurulu
kararlarının uygulanmasının yollarını tartıştı. Kollektifleştirmeyi gerçekleştirmenin gerekliliğine karar verdi.
Kazakistan Bölge Komitesi kararnamesine göre 1930 yılı Ocak ayına kadar 566 bin göçebe ve yarı göçebeden
544 bini kazak topraklarına yerleştirilecekti. Kollektifleştirme fikri hayvancılık ve tarımla irtibatlandırıldı.
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Zira yüzyıllar boyunca Kazaklar, bölgenin son derece sert iklimsel özelliklerinden dolayı hayvancılıkla
uğraşmışlardı.
CPSU Merkez Komitesi’nin 5 Ocak 1930 tarihli kararına göre Kazakistan’da kollektifleştirme şiddetli
bir yöntemle gerçekleştirildi. Bunu arşiv belgelerinin GACO belgelerinde görüyoruz. Bu kaynaklardan
anlaşıldığına göre, rejim halka büyük bir korku aşılıyordu. 29 Nisan 1930 tarihli bir raporda Alma-ata’daki
PROGPU’ya göre: Toplu çiftlik inşâsına hız veriliyordu. Kollektif çiftliklerinin organizatörü görevini icra
eden Tralykov, çiftlik sahiplerini silah zoruyla tehtid ediyor, halkı kollektif çiftliklere katılmaya zorluyordu.
Hayvanlara ve çifliklere acımasızca el konuluyordu. (Saktaganova, 2011,45).
Kolhozlaştırmanın Başlanması
Kazakistan’da kolhoz90laştırma dört aşamada gerçekleştirilmiştir: Kasım 1929-Mart 1930, 1920Ağustos, 1932 Eylül, 1324-Kasım, 1938- Aralık. Stalin’in talimatı ile Sovyet Komünist Partisi Merkez
Komitesi kolhozlaştırma konusunda komiteler kurulmasına karar vermiştir. Ocak 1930’da Kazak halkı
kolhozlara toplamaya başladı. Şubat başında halkın %35,3’ü, Mart başında ise %42,2’i kolhozlara dolduruldu.
Halkın elindeki mallar zorla alınıp devletleştirildi. Toprakları kamulaştırıldı. Kış mevsiminin ortasında halkın
toplanma kamplarına yerleştirilmesi esnasında binlerce komünist genç görevlendirilmiş, 3-4 bin kadarı da
Kazakistan’da toplanmıştı. Halktan mallarını ve topraklarını vermek istemeyenlere şiddetli baskı uygulanmış,
karşı koyanlara her türlü kaba kuvvet gösterilmiş, bu sırada bazıları komşu cumhuriyetlere kaçarken birçokları
da katledilmiştir. (Yalçınkaya 1997: 27).
SSCB Kazakistan Ülke Komünist Parti Komitesi’ne gönderilen 4 Temmuz 1932 tarihli mektupta şöyle
denilmiştir:
Parti, teknoloji ve bilimin en son yeniliklerini kullanarak bütün halka yönelik hizmet alanlarını
yenilemiş olup özellikle kolhozlaştırma ve sovhazlaştırma neticesinde köy işlerini tamamıyla yeniden
yapılandırmayı amaçlamakta ve bu amaca uygun işler gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda endüstrinin önemi
büyüktür. Köy ve tarım işleri endüstrinin ürettiği ürünü hem tüketen hem de ona ham madde ve erzak sağlayan
temel unsur olarak endüstriyi geliştirmenin esas kaynağıdır.
Sovyet hükümeti ve sosyalist yapı için iki çeşit olan yani büyük birleşmiş sosyalist sanayi ile köylülerin
ferdi üretimi uzun süreli bir dayanak olamaz. Bundan dolayı köy ve tarım işlerini sosyalist sanayi seviyesine
ulaştırmanın bir ihtiyacı olduğuna dair Lenin’in emri SSCB genelinde birer birer gerçekleştirilmektedir.
Bu meselelerin çözümü için köylerde sosyal ve ekonomik ilişkileri sosyalizmden yana değiştirmek
yeterli olmaz, bunun yanında bu değişiklikler, (sovhozların kurulması, makine traktör istasyonlarını organize
etme, köyleri kolhozlara dönüştürme, burjuva ve zenginleri bütünüyle yok etme) değişiklikler daha önce hiç
görülmemiş şekilde hızla gerçekleştirilmesine en azından imkan sağlamaktadır. Komünist Parti’nin politikası
işte bu şekilde bütün SSCB genelinde gerçekleştirilmektedir…” (Damira vd. 2016: 19-20).
24 Kasım 1928’de bir toplantı yapılır. Burada alınan kararlar 16 no’lu tutanağında şöyle açıklanır91:
1. KSSR Merkez Yürütme Komitesi ve Halk Komiserleri Konseyi'nin 27 Temmuz 1928 tarihli kararına
dayanılarak öngörülen imtiyazlı gruplara mensup büyük köylerin ve şahısların mülklerine el konulmalı.
2. Merkez Müsadere Komisyonu ve 1 Aralık 1928 tarihli müsadereye dair kararnameyi yürütmek üzere
organize edilen bütün mahalli komisyonların feshedilmelidir. İlçe ve ilçe komisyonlarının bütün büro işlerini
ilgili yürütme komitelerine, merkezi komisyonun ofis işlerini Merkez Yürütme Kurulu Ofisine ve Halk
Komiserlerine devredilmeli. Müsaderenin güvence altına alınmasıyla ilgili daha fazla çalışma, doğrudan ilçe
ve ilçe yürütme komitelerinin başkanları tarafından yapılmalıdır.
3. 27 Ağustos 1928 tarihli kanunla belirlenen son tarihe kadar ayrılmayan kişilerin tahliyesi, daha önce
yaşadıkları ve ekonomilerini sürdürdükleri bölge ve ilçeler ve 14’üncü şartlara uygun olarak Merkez 27
Ağustos 1928 KSSR Yürütme Kurulu ve Halk Komiserleri Konseyi polis tarafından yürütülür.

90
91

Sovyetler Birliği’nde tarım Kooperatifi.
Kararın Orijinal tutanağı için bkz ek 1
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4. 1 Kasım 1928’den sonra müsadere maksadıyla tahliye ile ilgili şikayetler, savcılık ve RCI ile genel
prosedürde dosyalanabilir.
5. KSSR’nin adli makamlarına, müsadere ve tahliyeyle ilgili bütün davaların 1 Şubat 1929'a kadar
tamamlanmasını teklif edin.
6. Gelecekte canlı hayvanları tespit etmeye yönelik bütün çalışmalar, Merkez Yürütme Komitesi ve
Halk Konseyi Komiserleri'nin 17 Ekim 1928’deki emri doğrultusunda polis aracılığıyla gerçekleştirilmeli ve
keşfedilen canlı hayvanlar ilgili yürütme komiteleri tarafından dağıtılmalıdır.
Rusya, ekonomik ve bölgesel açıdan en güçlü birlik cumhuriyetiydi. Bütün ekonomik göstergelerde
diğer cumhuriyetleri geride bıraktı. Tarım alanında, RSFSR pazarlanabilir tahıl ve hayvancılık ürünlerinin ana
tedarikçisiydi; SSCB’nin toplam ekilenalanındaki payı % 70, sığır yetiştiriciliğinde % 70-75'ti. RSFSR’nin
bir parçası olan, Kazakistan, pazarlanabilir ekmek ve süt sığırlarınınönemli bir tedarikçisiydi. Buradaki ana
ekonomik düzenleme türü şahıs mülkiyetiydi. Tüm Birlik Komünist Partisi (Bolşevikler) Merkez Komitesi'nin
direktiflerini sıkı bir şekilde takip eden partinin Kazak bölge komitesi, Kazakistan için kronikleşen sosyoekonomik zorlukların, münferit çiftliklerin sürekli üretim işbirliği ile ortadan kaldırılabileceğine inanıyordu.
Bununla birlikte, cumhuriyette yeni bir ekonomik sistemin ve geleneksel olmayan sosyal üretim dallarının
başlatılması için maddi, teknik ve en önemlisi sosyo-kültürel şartlar yoktu. Kollektif çiftlik hareketini
düzenleyenler,tarımın modernleşmesinin endüstriyel medeniyetin ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğini
küçümsediler.RSFSR Hükümeti, cumhuriyetin tarım alanındaki beklentileri hakkında son derece ölçülü bir
şekilde konuştu. Bununla birlikte, Kazakyetkililer, mallara el koymanın ve yüksek vergilerin sonuçlarına bağlı
olarak ekonomideki kritik durumun farkında değildi.
CPSU Merkez Komitesinin tavsiyesi üzerine, icra sekreteri başkanlığındaki Kazak bölgesel parti
komitesi F.I. Goloschekin, tarım için hedef rakamlarını revize etti. Bu doğrultuda, Bölgesel Parti Komitesinin
Beşinci Plenumu (11-16Aralık 1929), 1929/1930 bütçe yılı için tarımın kalkınması için aşağıdaki direktifleri
içeren bir planı onayladı:
- Kustanai ve Petropavlovsk bölgelerini sürekli kolektifleştirme bölgeleri olarak belirlemek;
- Kollektif çiftliklerle birlikte 350 bin çiftliği veya bireysel üretim birimlerinin toplam sayısının%
30,1’ini içermek;
- göçebe çiftlikleri yüzde yüz kollektifleştirme temelinde yerleştirmek;
- ekilen alanı 4 milyon hektardan 16 milyon hektara çıkarmak.
Planlanan hedefleri tadbik etmek için geçici güç yapıları kuruldu.Ocak 1930’da, ilçe ve ilçe düzeyinde
komisyonları denetleyenCumhuriyetçi Uzlaşma Komitesi oluşturuldu. (Muhamedina, 2020: 37)
Kolektifleştirme hareketi yalnızca çiftlik guruplarının değil, aynı zamanda bütün ilçeleri ve hatta
bölgeleri kapsıyordu. Halkın üretim araçlarına el konularak,1930’lu yıllarda gönüllü ekilen 30 milyon hektar
arazi devlet çiftliklerine dönüştürülmüştür. Sovyetler 3 Ocak 1930 tarihli gizli ibareli muhtırasında şöyle
demiştir:
1Beş yıllık planda belirtilen ekili alanın %20 sinin kolektifleştirmesi yerine beş yıl içinde
sorunları çözebileceğimiz kesin olarak tespit edilebilir. Köylü çiftçilerin büyük çoğunluğunun
kolektifleştirilmesi ve aşağı Volga, Orta Volga ve Kuzey Kafkasya gibi önemli tahıl alanlarının
kolektifleştirilmesi 2-3 yıl içinde önemli ham madde bölgeleri,
2Kolektifleştirme hızına uygun olarak inşanın tamamlanması için Milli Ekonomi Yüksek Kurulu
tarafından verilen tarihlerin sağlanması için traktör, biçerdöver ve diğer ekipman üreten fabrikaların inşaat
çalışmaları daha da hızlandırılmalıdır.
3Yoksul ve köylülerin kararlarında birleşen Sovyetlerin yerel kongrelerine, kulak92ların üretim
araçlarına el konulmasına uygun olarak sürekli kolektifleştirme alanlarını onlara karşı kullanarak çiftçilere
tarlalarına girmesine müsaade etmeyin. Mallarının fonlara aktarılması, uzak ve kurak toprakların kulaklara
tahsis edilmesi, kötü olan kulakların tasfiye edilmeli.” (Rus Devlet Ekonomi Arşiv’i (---): 27).

92

Zengin Toprak sahipleri.
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Bu emirlerin sonucunda Tüm Birlik Komünist partisi Merkez Komitesi, uygulamaya karşı gelenlerin
engellenerek cezalandırılmasını emretmiş, bütün gelişmelerin gün gün Politbüro’ya iletilmesi istemiştir.
Kazak bozkırlarında yaşanan ve tarihe Aktaban Şuburundu olarak geçen doğal kıtlık döneminin
üzerinden geçen 210 yılda çoğalan Kazak Türklerinin nüfusu ise yine geçtiğimiz yüzyılda Kazakistan’da
meydana getirilen suni açlık ve kıtlıklarda 2 milyon 220 bin kişinin ölümüyle büyük bir kayba uğratılmıştır.
Bu rakamlar devlet arşiv kayıtlarınca da doğrulanmaktadır. Bu ölümler kadar feci olan başka bir unsur ise
binlerce Kazak Türkünün kıtlık döneminde topraklarını terk etmesidir. 616 bin kişi Orta Asya bozkırlarının
çöle dönüşmesiyle ata vatanlarını geri dönmemek üzere terk etmek zorunda kaldığı da bilinmektedir. 19271953 yılları arasında ise SSCB hükümet karşıtı denilerek suçlu bulunan 103 bin kişi siyasi sürgüne gönderildi.
Bu siyasi suçluların 25 bini daha sonra idam edildi.
Bu süreçte Stalin’in tam desteğini almış olan dönemin SSCB Kazakistan Komünist Partisi sekreteri
F.Goloşegin açlık ve katliamlar sürecinin en büyük aktörü oldu. Goloşeginin yaptırımlarıyla kuzeyindeki
bereketli toprakların üretimlerini engelledi. 1920’lerde nüfusun neredeyse 5 katı fazla olan büyük baş
hayvanları toplu olarak kesildi veya yok edildi. Bunların temelinde ise kör siyaset uygulayarak Kazakistan’da
küçük bir ihtilal planı vardı. Bu ihtilal maksatları arasında Orta Asya’nın güçlü ve zengin Kazak Türkü
beyliklerini ortadan kaldırarak zenginleri halk düşmanı ilan edilmesine ve sürülmesine sebep olacak sürecin
başlatılması yatıyordu. Nihayetinde 700’e yakın beyin malları ve hayvanları ve toprakları ellerinden sorgusuz
sualsiz alındı. Göçebe bozkır hayatına sahip Kazak halkı güç kullanılarak yerleşik düzene geçirildi. Bu durum
elinden meraları ve hayvanları alınmış göçebe halkı kırıp yok etmeye başladı. Korkunç bir sonun kurbanı 40
milyondan fazla dağlarda ve yaylalarda aç susuz ve yemsiz bırakılan büyük ve küçükbaş hayvanlar sahipsizlik
ve bakımsızlıktan telef oldu. 1927-1932 yılları arasında halk hayvanlarının telef olması ve ölüme terk edilmesi
sonucu halkın besin kaynağı hayvanların bütün ülkedeki sayısının 4 milyona düşmesiyle açlık süreci başlamış
oldu.” (Ahmetov 2007: 658).
Arşiv verilerinden anlaşıldığına göre, halkın büyük çoğunluğu hayata tutuna bilmek için, ceset
yemişlerdir. Çocukların toplanarak, aynı hale düçar olmayacağını düşünen aileler evlatlarını bırakarak,
sokaklara terk etmişlerdir. Sokağa bırakılan 350 çocuktan sadece 50 kişinin kalmış, geri kalan kısmı ölmüştür.
Ailelerin bir kısmı kazak topraklarını terketmek zorunda kalmıştır.
Kollektifleştirme döneminde yaşanan kıtlık, salgın hastalık ve polis baskınları devasa insan kayıplarına
sebep oldu. Karakaralinsky bölgesinde 01.01.1935 yılı nüfus verilerine göre kırsal alndaki toplam nüfus
49.073 tür. Bunun neredeyse yarısı öldü. Halkın göç etmeleri yasaklandı. Hayvanların çoğu açlıktan öldü.
1930-1933 döneminde kayıpların yaklaşık %99’u sığırların ölmesi ile nüfusun yarısının ölümüne yol açtı.
Kazakların günlük yiyecek ihtiyacını karşılamak için ellerindeki tek gelirin hayvan olduğu halklarda vardı.
Ölümlerin çoğu bununla bağlantılıydı. 1932 kışında, cadde ve meydanlardan cesetlerin toplanması gündeme
geldi. Şehri bahardan önce temizlemek gerekiyordu. Cesetlerin çürümesi ile salgın hastalıkların artacağına
inanıyorlardı. Kırsal kesimdeki halk yiyecek ve iş aramak için şehirlere akın etti. Ancak aralarında çok azı
şanslıydı. Göçebelerin çoğu, boş yerlere yerleştirildi. (Buketov, 2011: 50).
SONUÇ
Görüldüğü üzere Sovyetler, Kazak topraklarını işgal etmek, nüfusunu azaltmak, Rus göçebelere yer
açmak için halka katliam uygulamıştır.Yüz binlerce Kazak Türkü devlet kapılarında el açarak,günlerce
yiyecek için yalvarmıştır. On binlercesi suni açlık sonucu hayatını kaybetmiştir. 1933’lü yıllarda Türkiye’den
bu ülkeye giden yetkililer, durumun vahameti karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, hiçolmazsa
çocukların bir kısmının Türkiye’ye getirilmesini teklif etmiştir. Bugün neredeyse Türkiye’nin 4-5 katı
büyüklüğünde olan Kazakistan’ın nüfusu, bu sebeplerden dolayı 18.641 bin civarındadır. Günümüzde Rus
arşivlerini incelemek mümkündür. Her geçen gün yeni belgeler dercedilmektedir. Bugünkü neslin dedeleri
veya babaları Stalin’in açlık soykırımının kurbanıdır. Dolayısıyla bu gençler tarafından ortaya çıkarılan arşiv
belgeleri, Kazakistan ve sair Türk yurtlarındaki nesillere anlatılmalıdır. O dönemler geride kalmışsa da,bu
yaralarının sarıldığı, acılarının dindiği manasına gelmemektedir. Bizzat o devri yaşayanlardan, hayatta
olanlardan o devir dinlenmeli, kayıt altına alınmalı, kamuoyuna anlatılmalıdır.
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СОВЕТСКАЯ ПОЛИТИКА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СОДЕРЖАНИЕ
В прошломвекеКазахстанубылнанесенбольшойсоциальный, культурный и физическийущерб.
Странабыла оккупирована Советским Союзом. Советскийрежим совершилгено цидпро тивказахс
когонарода. Оннаказа лихискусс твенносоз даннымг олодом и ссылкой. Онсилойзабра
лихимущество. В странебылпоч тилютыйголод. В результатеэ тихужасн ыхсобыт ийказа хскоенасел
ениеначал осокращаться. Сотнидеревен ьбылистерты с лицаземли. Освобожденныезе млинаэтихмес
тахбыли заселеннырусскими.
Ключевые слова: СоветскийСоюз , Голод, Коллективизация.
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(30)
Öğr. Gör. Dr. Muhammed Ali İsmail FAKİRULLAHOĞLU
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KIRGIZ ÇOCUK EDEBİYATININ TARİHİ GELİŞİMİ93
THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF KYRGYZ CHILDREN'S LITERATURE FROM PAST TO
PRESENT

ÖZ
Birçok araştırmacı tarafından modern Kırgız çocuk edebiyatının 1920’li yıllarda Sovyet edebiyatının
bir parçası olarak ortaya çıktığı ve sonrasında Sovyet edebiyatıyla şekillendirildiği düşünülse de aslında Kırgız
Edebiyatının köklerinin çok eskilere dayandığı görülmektedir.
Bu çalışmada geçmişten günümüze Kırgız çocuk edebiyatının kökleri, önemli gelişim süreçleri,
yazarları ve yapıtları ele alınmıştır. Kırgız çocuk edebiyatı hakkında genel bir bilgi verilerek araştırmamızda
bahsedilen yazarların izledikleri yol, eğilim ve metotlar üzerinde durulmuştur. Araştırmamızın daha sonraki
çalışmalara konu edinilmesi ve kaynak oluşturabilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, Kırgız Çocuk Edebiyatı.

ABSTRACT
Although many researchers suggest that modern Kyrgyz children's literature emerged as a part of
Soviet literature in the 1920s and was shaped by Soviet literature afterwards, it is seen that the roots of Kyrgyz
Literature date back to very old times.
In this study, the roots of Kyrgyz children's literature, important developmental processes, authors and
works from past to present are discussed. By giving a general information about Kyrgyz children's literature,
the path, tendencies and methods followed by the mentioned authors in our research have been emphasized.
It is aimed that our research will be the subject of future studies and be able to create a source.
Anahtar Kelimeler: Children's Literature, Kyrgyz Children's Literature.



Öğr. Gör. Dr., Yalova Üniversitesi, Türk Dili Bölümü, ORCID: 0000-0002-6675-8207; E-posta:
m.fakirullahoglu@yalova.edu.tr
93
Bu makale “Sulayman Rıspayev'in Sahneye Konulmuş Çocuk Oyunlarının Eğitim ve Terbiye Boyutu Üzerine Bir
İnceleme” adlı yayınlanmamış yüksek lisans tezinden genişletilerek üretilmiştir.
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GİRİŞ
Çocuk edebiyatı, çocukların büyüme ve gelişmelerine; hayallerine, duygularına, düşüncelerine,
yeteneklerine ve zevklerine hitap eden, eğitirken eğlenmelerine katkıda bulunan sözlü ve yazılı verimlerin
tamamıdır. Çocuğun iliksilerini düzenleyen yas grubuna göre, duygu ve düşüncelerini eksiksiz olarak
anlatmasını amaç edinen bir edebi türdür. (Yalçın 2002: 17)
Türkiye’de Kırgız Türkçesiyle ilgili birçok akademik çalışma yapılmasına rağmen, çocuk edebiyatı ile
ilgili çalışmalar yok denecek kadar azdır. Türkiye’de Kırgız çocuk edebiyatıyla ilgili yapılmış ilk çalışma
“Sulayman Rıspayev'in Sahneye Konulmuş Çocuk Oyunlarının Eğitim ve Terbiye Boyutu Üzerine Bir
İnceleme” başlıklı Yüksek Lisans tez çalışmasıdır. Fakirullahoğlu (2013) bu çalışmasının alt başlığında Kırgız
çocuk edebiyatında önemli bir yeri olan Sulayman Rıspayev ve eserlerinden hareketle Kırgız çocuk
edebiyatını ele almıştır.
Kırgızlarda çocuk sahibi olmak önemli bir unsur olduğu gibi onları yetiştirmek, eğitmek ve geleceğe
hazırlamak da aynı derecede önemlidir. Kırgızlarda eskiden beri küçüklere terbiye verme görevi, genellikle
büyüklere; yani dedelere ve babaannelere düşerdi. Büyüklerin nasihatini dinlemek, onların terbiyesiyle
büyümek Kırgızlarda kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenektir.
1.
1917 Bolşevik Devrimimden Önceki Dönem
Kırgız folklorunda çocuklar için, eğitici masallar, ninniler, şiirler ve çocukların daha iyi konuşma
becerisini geliştirmesine yardımcı olan tekerlemeler oldukça fazladır. Kırgız sanatçılar da bu kaynaklardan
beslenerek şiir ve nesir türünde eserleri meydana getirmişlerdir. Bununla birlikte Kırgız çocuk edebiyatı uzun
zamandan beri günümüze gelen önemli mirastır. Düğünlerde, bayramlarda, cenazelerde çeşitli törenlerde
söylenen şarkılar, müzikler, koşuklar ve halk oyunları, şairlerin tartışmaları, manasçıların (Manas destanını
söyleyiciler) ve mizah ustalarının icraları buna örnek gösterebilir. (Baygaziev 2002:34)
Kırgızların halk oyunlarına örnek olarak; Balban Küröş, Er Odarış, Arkan Tartuu , Tıyın Eňmey, Er
Sayış, Köz Taňmay, Kız Kuumay vb. oyunları gösterebiliriz. Bu oyunlardan bazılarının tiyatro türüne ait
özellikler gösterdiğini söyleyebiliriz. (Baygaziev 2002:35)
Er Sayış halk oyunu, halkın toplandığı tören veya düğün gibi mekânlarda oynanır. Heyecanlı
seyircilerin tam ortasında birbirilerine dikkatle bakan iki pehlivan, zaferi kazanmak için her türlü zorluğun
üstesinden gelebileceklerini gösterirler. Er Sayış oyununda pehlivanlar silahlarla savaşırken, halk şairleri
kopuz eşliğinde atışmaya başlarlar. Kırgızlarda Toktogul Satılganov, Togolok Moldo, Eşmambet, Barpı
Alıkulov, Ceňicok ve başka birçok şair düğün, dernek ve törenlerde halkın durumunu anlatır. Aytış yani
ozanların yarışması mürtecel bir özelliktir. Onların tartışması gittikçe artan tiyatrosal bir çarpışmaya dönüşür.
(Baygaziev 2002:35-37)
Tak Teke oyunu Kırgızların çok eskiden küçücük çocuklara yönelik (onların dikkatini çekmek
eğlendirmek için büyükler ya da şairler) kopuz eşliğinde oynadıkları oyundur. Tak Teke; ağaçtan yapılan teke
figürlerinin kopuzu eşliğinde oyunlar sergilemesidir. Kırgızların ünlü sanatçısı Balbay Alaguşev Tak Teke’yi
oynamak için kopuzcunun ustalığını iyi olması gerektiğini söyler. Tak Teke oyunu kukla tiyatrosunun
başlangıcıdır. Son zamanlarda halk arasında artık temsil edilmediği, unutulmaya başladığı görülmektedir.
2.
1917 Bolşevik Devrimimden Sonraki Dönem
Kırgız Sovyet yazarları 1920’li yıllardan itibaren çocuk edebiyatına ilgi duymaya başladıkları
görülmektedir. Bu ilgilerinin aslında iki yönü vardır. Birincisi gerçekten eskiden beri devam ede gelen folklor
malzemelerinin derlenmesi, folkloru meydana getiren eserlerin yazıya geçirilmesidir. İkincisi ise, o yıllarda
Kırgızistan Merkez Komitesi tarafından, Kırgız Yazarları Birliği’nin yanında açılan “Çocuk Edebiyatı”
bölümünün geliştirilmesi, çocuklar için eğitici eserlerin meydana getirilmesi ile ilgili emrin verilmesidir. O
devrin ünlü yazarları bunu destekleyerek eğitici amaçlı nesir ve şiir türünde eserler meydana getirmeye
başlamışlardır. (Sulaymanov 1992:233).
Bu tür yazar ve şairlere A. Tokombaev, C. Bökömbaev, K. Esenkocoev, M. Elebaev, C. Turusbekov,
K. Bayalinov, A. Osmonov, R. Şükürbekov, K. Malikov ve T. Ümötaliev gibi şahsiyetleri örnek göstermek
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mümkündür. Bunların içinden genç yazar A. Osmonov, anaokulu çocuklarına yönelik şiirler yazmaya çalıştı.
Bunlardan en önemlisi “Tilki ve Kazlar” adındaki çocuk şiiridir. (Sulaymanov 1992:320).
Kırgız çocukları, Ekim İnkılâbına kadar olan sürede ve ondan sonraki dönemlerde “Bekbekey”,
“Şırıldaň”, “Op Mayda” gibi emek şiirlerini, “Sal Bilek”, “Ürkör-Ürkör Top Cıldız”, “Torpogum”,
“Selkinçek” adlı çocuk şiirlerini çeşitli bulmacaları, tekerlemeler, ninnileri ve halk destanlarının bazı
epizotlarını, masalları dinleyip okuyorlardı. (Sıdıkov vb.1987:786)
Kırgız halkı 1920’li yıllarda yeni yazı diline sahip olmaya başlayıp, 1924’te ilk halk gazeteleri “ErkinToo”da yayınlanmaya başladılar. Sonra, 1926’da “Leninçil Caş” gazetesiyle birlikte meydana gelen değişimle
alfabe harflerini öğreten Alipelerden (Elifbeden) başka, “Okuu Kitebi” (1924), “Cazuu Colunda Saamalık”
(1925), “Okup Caza Bil” (1927) ve başka okul kitapları yazılmaya başlandı. Togolok Moldo’nun “Nasıyat”
şiiri, A. Tokombaev’in “Lenin tuuraluu” adlı şiir kitabı, K. Bayalinov’dun “Acar” ve çocuklar için yazdığı
hikâyeleri, S. Naamatov’un “Cöcölör”, A.Çıngışev’in “Menin Baldarım Ayantçada”, K. Eşmambetov’un
“Caratılış Sırları” adlı hikâyeleri kitap haline getirilip yayımlandı. (Sulaymanov 1992:320). Çocuklar için
yazılan ilk kitap K. Bayalinov’un hikâyeler antolojisi oldu. Bu hikâyeler halk edebiyatından etkilenilerek
eğitici, didaktik tarzda yazılmıştır. “Çolpon” adlı okulunda sahnelenen “Bükülbay” adlı piyes Kırgız
edebiyatının tarihinde ilk Kırgız dilinde topluma temsil edildi. (Livov ve Iskusstvo 1953:16)
Merkez okulunda okuyup daha sonra yazar olarak gençlerin arasından sıyrılan Kasımaalı Cantöşev,
tiyatro alanında diğerlerine göre daha başarılı oldu. 1926-1929 yılları arasında “Koyçular”, “Ayılda”,
“Lenindin Uulu” (çocuklar için), “Tüştö”, “Biz Komsomol” (çocuklar için) adlı bir perdeli, “Karaçaç”,
“Alım menen Mariya”, “Cogolsun Baylar” adlı piyesleri yazdı. (Livov ve Iskusstvo 1953:76)
1930’lu yılların tiyatro eserlerinin çoğu folklorun etkisinde kalmıştır. 1934’te SSCB yazarların 1.
kongresinde Rus yazar Maksim Gorki tarafından folklora önem verme konusu dile getirilmiş, folklorun
derlemesi, folklorun öğrenilmesi ve onu düzeltilmesi gerekliği öne sürülmüştür. (Gorkiy 1955:764)
1936-40 yılları arasında tiyatro sahasında C. Bökönbaev’in Semetey (1937), Cusup Turusbekov,
Kubanıçbek Malikov ve Coomart Bökönbaev”lerin birlikte yazdıkları “Ayçürök” seyirciler ve kültür işçileri
tarafından olumlu eleştiriler aldı. (Kızıl Kırgızstan,1993)
1940’lı yılların birinci yarısında Sovyet Birliği çok ağır bir dönem yaşadı. II. Dünya Savaşı bütün
sadece Sovyetler Birliği için değil, bütün dünya halkları için zor bir dönem olmuştur.
3.
II. Dünya Savaşı Yıllarında ve Sonrasındaki Dönem
1946 yılının Ekim ayında Kırgız yazarlar birliği Kırgız tiyatrosu ve tiyatro repertuarı konusunda bir
istişare yapıldı. Bunun sonucu olarak 1947-50 yıllarında üç kere piyes yarışması düzenlendi. Tiyatro sahası
yavaş yavaş canlanmaya başladı. 1947’de gerçekleştirilen yarışmanın neticesinde o döneminin güncel
konularını ele alan 37 piyes kaleme alındı. (Sovetskaya Kirgiziya 1946:5)
1946-1954 yılları arasında, yani on yılı kapsayan bir zaman dilimi içinde tiyatro alanında R.
Şükürbekov’un “Eski Dos”, “Caşıl Tokoy”, “Menin Ayılım”, A. Osmonov’un “Ekinçi Brigada”, “Rakiya”,
“Korukçu Kooman”, Zamandaştar” ve K.Malikov’un”Şahtyor Kızı”, M.Borbugulov’un “Meldeş”,
Ş.Beyşenaliev’in “Uyadan Uçkandar” vb., piyesler yazıldı.
1950’de edebiyatta yabancı dillerden birçok eser tekrar Kırgızcaya çevrilmeye başlandı. Kırgız dram
tiyatrosunda Shekspeare’in “Otello”,”On İkinci Tün”, A. N. Ostrovskiy’in “Sepsiz Kız”, Maksim Gorki’nin
“Egor Bulıçov ve Başkalar”, K. Trenev’in “Lyubov Yarovaya”, N. Pogodin’in “Düynönün Caratılışı”, K.
Simonov’un “Orus Maselesi” adlı eserleri ve“Evgeniy Onegin”, “Pikovaya Dama”, “Çio- çio San”,
“Karmen”,”Traviata”,”Ak Kuu Kölü”,”Bakçısaray Fontanı” gibi opera ve bale eserleri yer aldı.
20. yüzyılda Kırgız tiyatro yazarları, dünya klasiklerinden uyarladıkları eserleri sahnelendirilmişlerdir.
Bu oyunların başrolünü sahnede ilk oynayan, üstün yetenekli oyuncu Muratbek Rıskulov’dur. (Kırgız
Adabiyatının Tarıhı 1970:466)
1972-74 yılları arasında Frunze şehrindeki Kırgız dram tiyatrosu adı altında iki yıl tiyatro stüdyosunda,
1975-1982 yıllarında da Taşkent’teki A.N. Ostrovskiy adındaki tiyatro enstitüsünde eğitim görmüştür. C.
Kulmambetov elliden fazla piyes yazmıştır. Bu piyeslerin yirmisi çocuklar için yazılmıştır. Ayrıca, C. B.
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Moliere, Lope De Vega, Ockar Wilde, S. A. Naydenov, Semyuel Bechet, V. Rozov, C. Aytmatov, Taci
Muhammad gibi dünya çapında bilinen yazarların piyeslerini Kırgızcaya çevirmiştir. Kendi kaleminden çıkan
piyeslerin bazıları şunlardır; “Şık Acarı” (1986), “Ak Kuu Bolup Asmanda Ay Baratat” (1990), “Keremettüü
Düynö”, “Comok Piyesalar” (1990), “Caşasın Comok” (1977), “Men Sizge Mışık Alıp Keldim” (1978),
“Mamalak” (1978), “Bizdin Telibay” (1979), “Çardagıla Bakalar” (1979), “Umay Enenin Kızı” (1990),
“Kagılayın Manasım” (1990), “Volşebnik i Pyos” (2011) vb. Yazar, halen Kırgız tiyatro alanında birçok
çalışma yapmaktadır. (Sooronov 1987:736)
SONUÇ
Sonuç olarak, Kırgız çocuk edebiyatı evvelden beri içinde barındırdığı folklorik malzeme ile çocuklar
için büyük bir edebî hazinedir. Bu folklorik malzemenin temelinde uzun asırlar boyunca şekillenen Kırgız
geleneği ve Manas destanı vardır. Destanlar, masallar, hikâyeler vb., tiyatro gibi modern edebiyat türlerin alt
yapısını oluşturan unsurlar olmuştur. Örneğin; “Tak Teke” halk oyunu eskiden gelen bir çocuklara yönelik
oyundur ve oyun halk şairleri tarafından temsil edilmiştir. Halk ağzında söylenen masal, ninni, tekerleme ve
şiirler çocukların hayal dünyalarına seslenerek edebiyatla erken yaşlarda tanışmalarına katkı sağlamıştır.
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(31)
Dr. Nabi AZEROĞLU94
ŞİKÂRİ DESTANI’NDA DİNİ UNSURLAR
RELIGIOUS ELEMENTS IN THE ŞIKÂRI EPİK

ÖZ
Son dönemde İran sahasında bulunan Dede Korkut hikâyelerinin yeni bir boyu Türkoloji alanında
araştırma yapanları heyecanlandırmıştır. Bu sahadan daha da değerli kültürel varlıkların çıkması
beklenmektedir. Bu zengin kültür coğrafyasından derlediğimiz destanlar, atasözleri ve deyimler Türk dünyası
kültürel varlığı için büyük önem arz etmektedir. Tebriz’den derlediğimiz Şikâri Destanı Türk dünyasının en
uzun manzum ve mensur destanı olarak Âşık Yedullah tarafından 1970 yıllarında kasetlere kaydedilmiştir.
Destan parçalarını bir araya getirip yazıya aktararak ortaya çıkan Şikâri Destanı birçok yönden araştırmaya
değer kültürel hazine niteliğindedir. Destanın genel konusu Şikâri’nin İslam dinini yayması olsa da anlatımda
kullanılan dil ve destanda işlenen motifler oldukça ilginçtir. Şikâri Destanı’nın, Danişment-nâme ve Battalnâme destanlarına benzerliği de araştırma konuları arasında yer almaktadır. Bu destan ister motif yapısı
bakımdan ister olay örgüsü yönden zengin destandır. Dede Korkut kitabında görülen motiflerin yanı sıra
Azerbaycan efsanelerinde karşılaştığımız motifler de bu destanda görmemiz mümkündür. Destanda; kuyuda
bırakılma ve tacirler tarafından kurtarılma, kahramanın uğradığı yerlerin halkını İslam’a davet etmesi,
kahramanın savaştan önce abdest alıp namaz kılması, kelime-yi şehadet getirerek Müslüman olma ve
fethedilen yerlerin kiliseleri camiye çevirme gibi dini unsurlar sıkça karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışmada Şikâri Destanı’nda dini unsurlar üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şikâri Destanı, Tebriz Ȃşıklıkları , Ȃşık Yedullah, Dini Unsurlar.

ABSTRACT
The Iranian area has recently come to the agenda of Turcology research with the emergence of a new
height of Dede Korkut stories. Epics, stories, proverbs and idioms that we have compiled in this rich cultural
geography are of great importance for the Turkish world. The Compilation Epic that we compiled from this
region was described by Ashiq Yedullah in Tabriz in 1970 as the longest verse and prose epic of the Turkish
World. The general subject of the epic is the spread of the religion of Islam. In this respect, it has similarity
to the Epic of Şikâri, Danişment-nâme and Battal-nama. Şikâri Epic motif structure is one of our richest epics.
In addition to all the motifs seen in the book of Dede Korkut, it is possible to see the motifs encountered in the
legends of Azerbaijan in this epic. Religious elements in this epic; The motif of being left in the well and being
saved by the merchants, inviting the people of the places where the protagonist has visited, to Islam, making
the ablution and praying before the war, bringing the Word-Good Shahada and becoming the Muslim and
converting churches into mosques.
In this study, we will focus on religious elements in the Epic of Şikâri.
Keywords: Shikari Epic, Tabriz Ashiq Tradition, Ashiq Yedullah, Religious Elements.
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1.
GİRİŞ
Türk boylarının hemen hepsinde görülen destan söyleme geleneği farklı ellerde farklı adlarla
belirtilmektedir. Kazak Türkleri arasında destan anlatılanlara cıra, akın ve cırlamak adı verilmektedir.
Kahramanlık ve âşık konulu destanla kopuz ve dombura eşliğinde söylenir. Özbek Türklerinde Bahşi adlanan
bu kişiler, Türkmen sahasında da bu adla tanınmışlar. Kırgız Türkleri bu geleneğe Comok ve Köönö adı
verseler de onlarda Manasçıların Manas söylemesi ağırlık basmaktadır. Destan anlatıcısı için Türk toplulukları
farklı adlandırmalarda bulunmuştur: Karl Reichl’in tespitlerine göre; Yakutlar arasındaki destan anlatıcısına
“oyun” veya “olonghohut” denilmektedir.95 Destan anlatıcılarına, Anadolu ve Azerbaycan sahasında âşık veya
ozan adı verilmektedir.
İslamiyet ile birlikte Türk kültüründe ve yaşam biçiminde önemli değişikler ortaya çıktığı
bilinmektedir. Sözlü anlatım geleneği en çok etkilenen kültür öğesi olarak değişikliğe uğramış olsa da
İslamiyet öncesi düşünce sistemi ve inanç sisteminin izlerini bugün bile sözlü anlatım gelenek olan âşık
destanlarında bulmamız mümkündür. Dede Korkut Destanı, Manas Destanı ve Şikâri Destanı bu destanlardan
olup İslâmiyet öncesi ve İslâmi unsurlar bir arada görülmektedir. İran ve Azerbaycan âşık destanlarında en
çok görünen motifler eski Türk motiflerinin yanı sıra İslamiyet ile ilgili motifler olduğunu söyleyebiliriz. Dede
Korkut geleneğini devam eden âşıklar, halkın aksakalı ve bilicisi olarak kabul edilmektedir. Destanların
manzum ve mensur olarak karışık şekilde anlatılması da geleneğin âşıkları üzerinde olan bir diğer etkisi olarak
belirtebiliriz.
Türk kültürünün en büyük eserlerinden olan Dede Korkut kitabında ozanların dikkati çeken
özelliklerini buluyoruz. Onlar ellerinde kopuzları, dillerinde şiirleri, çalıp söylemektedirler. Soy soylayan ve
boy boylayan ozanlar aynı zamanda saygın kişiliklere sahiptirler. Kırgız Türklerinin bir atasözü var: “Ozanı
olmayan boy devlet kuramaz”. Bu atasözü Kırgız Türklerinin ozana verdikleri büyük önemi göstermektedir.96
Şikâri Destanı Türk Dünyasının en uzun manzum ve mensur destanı olarak 1970 yıllarında Tebriz’de
Âşık Yedullah tarafından anlatılmış kasetler üzerine kaydedilmiştir. Şikâri Destanı’nın ana teması Dede
Korkut ve Oğuzname geleneğine benzemektedir. İslamiyet ve Müslümanlığı yaymak Şikâri Destanı’nın
omurga kemiğini oluşturmaktadır.
Şikâri Destanı’nın ana kahramanı olan Şikâri, olağanüstü özelliklere sahip bir âşıktır. Hızır Peygamber,
tılsımları aşmak için ona yardım etmektedir. Bu destanın Dede Korkut, Battal-nâme ve Danişment-nâme
eserleriyle benzer yönleri dikkatimizi çekmektedir. Dil bakımından destanı değerlendirdiğimizde destan
anlatıda bugün kullanılmayan ve arkaik sözcüklere rastlamaktayız. Bu yönden destan önemli bir dil malzemesi
olarak elimizde bulunmaktadır. Bu destan 2013’te TDK tarafından yürütülen Türk dünyası destanları tespiti
ve Türkiye Türkçesine aktarılması projesi çerçevesinde kitap şeklini almıştır.97
Destanın genel konusu Şikâri ve oğulları Cihangir, Cihandâr ve Cihanbahş’ın Müslümanlığı yayması
olmuştur. Şikâri ve oğulları fethettikleri yerlerde İslam bayrağını dikerler, kiliseleri camiye çeviriler.
Kahraman savaştan önce abdest alıp alnını yere koyup iki rekât namaz kılmaktadır.
2.
Şikari Destanının Ana Hatları
Şah-ı Dârâ’nın, Şikâri ve Erçe adında iki oğlu varidi, Şikâri kardeşi Erçe tarafından kuyuda bırakılır.
Bir kervanın tacirleri tarafından kurtarılan Şikâri, kılıf değişerek saraya gider ve kendini tanıtmadan tahtı
saltanatı kardeşine bırakır ve yola koyulur. Gittiği yerlerde İslamiyeti yayan Şikâri, farklı yerlerde üç erkek
çocuğa sahip olur. Şikâri tutsak olunca Cihangir, Cihandâr ve Cihanbahş onu kurtarmaya çıkarlar. Böylelikle
bu kardeşler de yolları üzerinde uğradıkları yerlerin halkını Müslüman yapma maceraları başlar. Farklı
ülkelerden geçerek İslam dinini ve Müslümanlığı yayan kardeşler sonunda babaları Şikâri’yi kurtarıp
ülkelerine dönerler.

Reichl, Karl. (2002). Türk boylarının destanları, (Çev. Metin Ekici), TDK yayınları, Ankara.
Kobotarian, Nabi. (2013a). Tebriz Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Karahan Adana.
97
Kobotarian, Nabi. (2013b). İran Azerbaycanı Âşık Destanları I, Şikâri Destanı,TDK yayınları, Ankara.
95
96
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Şikâri, destanın son bölümünde Hindistan’a asker yürütür. Şikâri savaşmadan Hindistan’ı fetheder.
Hindistan Padişahı Şikâri’nin adını duyduğunda Müslümanlığı kabul eder ve halkı da onunla beraber
Müslüman olur. Şikâri uzun ömrünün geri kalanını Dârâ Vilayetinde ibadetle geçirir.98
3.
ŞİKȂRİ DESTANINDA DİNİ UNSURLAR
Bu destanda dini unsurları aşağıdaki başlıklarda ele alacağız:
•
Kuyuda Bırakılma ve Tacirler Tarafından Kurtarılma Motifi,
•
Kahramanın Uğradığı Yerlerin Halkını İslam’a Davet Etmesi,
•
Kahramanın Abdest Alıp Namaz Kılması,
•
Kelimeyi Şehadet Getirerek Müslüman Olma Motifi,
•
Kiliseleri Camiye Çevirme Motifi.
3.1. Kuyuda Bırakılma ve Tacirler Tarafından Kurtarılma
İslami bir motif olan ve kaynağı Kur’an-i Kerim’de gördüğümüz Hz. Yusuf’un kardeşleri tarafından
kuyuda bırakılma motifi Şikâri Destanı’nda da bulunmaktadır.
Şikâri, kardeşi Erçe tarafından bir kuyuya su almak için indirildi. Ancak kardeşi suyu aldıktan sonra
onu kuyudan çıkarmayıp öylece orada bırakır:
Şikâri [su çıkarmak için kardeşinin önerisiyle]kuyuya inip içti. [Kardeşi Ərçǝ]Şikâri’yi kuyudan
çıkartmak istemedi. Ancak kendi kendine düşündü: Belki bu şekilde kuyunun dibinde [bırakırsam]ölmez.
Kuyunun yarısına kadar çekip öyle kuyuya bırakırsam ölür. Kuyunun yarısına çektiğinde yine düşündü: Belki
buradan bırakırsam yine diri kalır ve ölmez. Neyse Şikâri’yi kuyunun başına kadar çekti. Bu zaman kılıcına
el etti. Şikâri aşağıdan yukarı baktığında kardeşinin bir eli kendirde bir eliyle kılıcını çıkarmakta olduğunu
gördü. Şikâri dedi: Kardeş ne yapıyorsun? [Kardeşi]Ərçe dedi: “Hiç düşünmedin mi oturduğun saltanat
tahtı senin değil? Hiç demedin mi büyük kardeşim var, neden ben onun yerine oturayım?” Şikâri dedi:
“Kardeşim, eğer saltanat için beni yok etmek istiyorsan ben bu saltanatı sana bırakırım. Gel bu sevdadan
vazgeç. Ben kendim el yazımla saltanat tahtını sana bırakırım. Ben de sana ölene kadar köle olurum gel bu
sevdadan vazgeç.” Ancak Ərçe kabul etmedi. Şikâri ne dediyse buna kâr etmedi. Ərçe kılıcı sıyırdı ve havaya
kaldırdı. Şikâri’nin başını bedeninden ayırmak istedi. İndirmek istediğinde Şikâri bir hareketle kendini
kurtardı. Şikâri’ye bir şey olmadı, ancak kılıç kendiri ikiye ayırdı ve Şikâri kuyunun dibine düştü.99
Hz. Yusuf kıssasında karşımıza çıkan bu motif, Şikâri Destanı’nda oradan geçen Keyvan Sovdager’in
tacirleri tarafından kurtarıldığını görmekteyiz. Kuyudan çıkarılan Şikâri’nin vasfı bu şekilde anlatılmaktadır:
Gözəlliktə Yûsif-i sâni,100 dilâvərlihdə Rüstəm-i destân, nə dər qəbile-i âdəm, nə dər beheşt-i xudâ
doğmayıb anası rûzgârdə101 belə cəvân. Tənəfi öz belindən açıb bağladı Şikari’nin belinə. Tənəfi dəbərdib ki
Şikâri’ni çehsinlər quyunun tərkindən qoysunlar eşiğə… bir nəfər iki nəfər üş nəfər, xulâse beş altı nəfər
yığışıblar Şikârini çəhdilər qoydular quyunun kənarinə. Gördülər bu bir cəvânidi ki pərvərdigâr mut‘âlin
kərəm dəryâsı cûşə gələnə xəlq eliyib.
Anlatıcı âşık Şikar’yi güzellikte Hz. Yusuf’a, kahramanlıkta Rüstem’e benzetmektedir. Onu kuyudan
çekip çıkarmaya bir iki kişinin gücü yetmez ve ancak beş altı kişi onu kaldırabilir.
3.2. Kahramanın Uğradığı Yerlerin Halkını İslam’a Davet Etmesi
Şikâri başta olmak üzere oğulları Cihangir, Cihandâr ve Cihanbahş çıktıkları seferlerde uğradıkları
şehirlerin hâkimleri ve halkını Müslümanlığı davet eder ve İslamiyeti yayma mefkûresini taşımaktadır.
•
Şikâri, Menzer Şah-ı Yemeni’yi Müslümanlığa davet eder. Menzer Şah-ı Yemeni kelimey-i
şehadet getirir ve Müslüman olur.
98

a.g.e. s. 10-14
a.g.e. s. 23
100
. Yūsif-i Sâni: İkinci Yusuf.
101
. Rüzgâr: Zamane
99
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•
Cihangir, Hilâliye kentinde Zühhak Padişahını, Müslümanlığa davet eder ve her tarafa İslam
bayrağını asar. Destanın, Cihangir’in Zühhak Padişah’ın karşısına çıkması ve onu İslam’a davet Etmesi
bölümünde (s.147)102 Zühhak Padişahı adaletli olmaya ve Müslümanlığı kabul etmesini bu sözlerle söyler:
Ərzim budur eylǝrǝm gözǝl şâha,
Şâhlarda gǝrǝhdir ‘ǝdâlǝt ola,
İnşallah batmaram heş vǝxt günâha,
Şâhlarda gǝrǝhdir ‘ǝdâlǝt ola.
Demirǝm ki mǝndǝ vardı reşâdǝt,
Müsǝlmânam eyliyǝrǝm ibâdǝt,
Bir isrâfdı, sǝxâvǝtdi, ǝdâlǝt,
Şâhlarda gǝrǝhdir ‘ǝdâlǝt ola.103
… Cihangir, Tanrı’nın birliğinden söz ederek Zühhak’ı mukaddes İslam dinine davet etti. Zühhak
yumuşak yürekli biriydi. Cihangir’in sözleri ve tavırları onu etkiledi. Kelime-yi Şahadet getirip Müslüman
oldu.104
•
Cehandâr, annesi Hurşid Bânu’dan babasının Şikâri olduğunu öğrenince onu Serheng-i
Şâmi’nin elinden kurtarmak için yola koyulur. Cihandar da uğradığı yerlerin halkını Müslümanlığa davet eder,
İslam bayrağını geçtiği yerlerde diker.
3.3. Kahramanın Abdest Alıp Namaz Kılması
Şikâri savaşların birinde İslam ordusunun az olduğunu görünce, abdest alıp yüzünü toprağa sürdü.
Namaz kılıp ağlamaya başladı. Alnını koydu secdeye Allah’a yakardı:
Əhkǝm’ül-hâkiminsǝn ey kân-ı kǝrǝm,
Yetiş dâdime ey Subhân mǝnim,
Ürǝyim bağlıyıb dǝrdinǝn vǝrǝm,
Yetiş harayıma lâ-mǝkân mǝnim. 105
Şikâri abdest alıp birkaç rekât namaz kıldı. Ellerini dua için gökteki ulu Tanrı’ya açtı;
- Ey on sekiz bin âlemi yoktan yaratan Tanrı! İki üç devleti İslam dinine getirmeyi ve Müslüman etmeyi
başarmışım. Eğer bu savaşta yenilirsem bu devletler gene dönüp put-perest olacaklar. Sen bana İslam
düşmanları yenmekte yardım et.106
Anlatıncı âşığın şiirlerinde geçen İslami ve dini sözcükler, kalıplar ve ifadeler tamamıyla dini mahiyeti
taşımakta olduğunu görmekteyiz. “Əhkǝm’ül-hâkimin”, “Subhân”, “lâ-mǝkân” sözcükleri İslami terimler
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Destanın son bölümlerinde Şikâri, abdest aldı, iki rekat namaz kıldı. Şu sözlerle Allah’a yalvarmaya
başladı:
Qâdir Allah budur sǝnnǝn dilǝyim,
Özün düzǝlt bu işlǝri düzǝldǝn.
Sâkit ola bǝlkǝ mǝnim ürǝyim,
Özün düzǝlt bu işlǝri düzǝldǝn.107
102

a.g.e. s. 146
a.g.e. s. 147
104
a.g.e. s. 148
105
a.g.e. s. 104
106
a.g.e. s. 99
107
a.g.e. s. 220
103
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3.4. Kelime-yi Şehadet Getirip Müslüman Olma
"Eşhedü En Lâ İlâhe İllallah ve Eşhedü Enne Muhammeden Abdûhü ve Resûlü"
ُسولُه
ُ ع ْبدُهُ َو َر
َ ا َ ْش َهدُ ا َ ْن الَ اِلهَ اِالَّ هللاُ َواَ ْش َهدُ اَ َّن ُم َح َّمدًا
Kelime-yi Şehadetin Anlamı; “Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed
aleyhisselam Onun kulu ve resulüdür.” Kelime-yi Şehadet getiren kişi Müslüman olmuştur.
Kelime-yi Şehadet getiren kişi Müslüman hesap olur. Müslüman olma unsuru diğer destanlarımızda
da görülmektedir. Battal Gazi ve Danişment Gazi destanlarında olduğu gibi Şikâri Destanı’nda da
Müslümanlaştırma ana temalardan birini oluşturmaktadır. Müslüman olmanın ilk şartlarından biri de Kelimeyi Şehadet getirmek olduğu için Şikâri Destanı’nda bir çok yerde bu olayı görmekteyiz.
Müslümanlaştırma motifi Şikâri Destanı’nda ana motiflerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Şikâri
ve oğulları Cehangir, Cehandar ve Cihanbahş gittikleri yerlerde Müslümanlığı yaymakta, savaştıkları
cengâverleri Müslüman olmaya davet ederler. Fethettikleri yerlerin kiliselerin camiye çevirir, halkını
Müslümanlığa davet ederler.
•
Şikâri, Serheng-i Şâmi’nin kızı Nazik Beden ile evlenmek için onun kelime-yi Şehadet getirip
Müslüman olmasını şart koşar.108 Şikari, bu sözlerle Menzer Şah Yemeni’ye Kelime-yi Şehadet getirip
Müslüman olmasını ister:
Vacibdi mǝnǝ sǝnin hörmǝtin,
Yeri göyü xǝlq eylǝyib bir subhân,
Sǝrrâfam mǝn özüm billǝm qimǝtin,
Deginǝn kǝlmǝni109 gǝl ol Müsǝlmân.
Dǝstigir olarsan ey bi-çârǝ sǝn,
Qiyâmǝtdǝ yanmıyasan nârǝ sǝn,
İmân gǝtir o sâhib-i Zülfiqâr’ǝ sǝn,
Deginen kǝlmǝni gǝl ol Müsǝlmân.110
•
Kertas-ı Filsevar ile Şikâri’nin sözü ters düştü. Kertaş-ı Filsevar ile Şikâri savaşa başladılar.
Birbirlerinin üzerine mızrak, keman, amuda kalkan denediler, fayda etmedi. Şikâri ile Kertaş-ı Filsevar çok
güreştiler. Sonunda Şikâri onu başına alıp meydanın ortasında yere koyar. Onu İslam dinine davet eder.
Kertaş-ı Filsevar dedi: Ben söz vermişim kim beni güreşte yenerse ona köle olacağım. Şimdi Müslüman olmak
için ne yapmam gerek? Şikâri kelime-yi şehadet getirmesini istedi. Onunla birlikte iki bin kişi kelimeyi şahadet
getirip, Müslüman oldular.111
•
“Şikâri’nin Hunhâr-ı Şâmi’yi Müslümanlığa Davet Etmesi” bölümünde Şikâri, Hunhâr-i
Şâmi’ye şöyle söylemektedir:
Yaratanın sǝnǝ olsun dâd-rǝs,
Bu gün sǝnnǝn eylǝyirǝm bǝhs,
İstǝsǝn sǝn olasan İslam pǝrǝst,
Diyǝsǝn “lâ ilâhǝ ill-Allâh” ol Müsǝlmân. (100)
•
Cehangir, Zühhak Padişah’ı Müslümanlığa davet ederken:
Bu [Cihangir] o qǝdǝr Allâhın qudrǝtinnǝn, yektâlığınnan dedi ki axirde çün Zǝhhâk’in ürǝyi yumuşağ
idi, döndü Müsǝlmân oldu. Kǝlme-yi teyyibǝsin diyib döndü oldu Müsǝlmân.112
•

Cihangir, Şah Şüca’yı Müslümanlığa davet eden bölümünde ise:

108

a.g.e. s. 120
Kelme-yi Şehâdet.
110
a.g.e. s. 80
111
a.g.e. s. 69-70
112
a.g.e. s. 144
109
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Cihangir Şah-ı Şüca’yı o kadar derinden etkilemiştir ki Şah Müslüman olmaya hazırdı. Şah sordu:
Nasıl Müslüman olabilirim? Cihangir kelime-yi şehadeti ona dedi. Şah kelime-yi şehadet getirdikten sonra
orada oturan emirler ve vezirler de Müslüman olmayı kabul ettiler.113
•
Hızır Peygamber, Şikâri’ye yardım için Şebru Ayyar’ın rüyasına girer, onu rüyada Müslüman
eder ve Şikâri’nin yardımına gönderir:
Hızır Peygamber rüyada Şebru Ayyar’a bir güzel bağ gösterdi bağın her tarafı güllü çiçekli. Akarsular
her taraftan akıyordu. Daha sonra bir ateş gösterdi. Ona dedi: Eğer Müslüman olursan yerin o bağ olacak,
eğer kâfir kalırsan Seheng-i Şâmi’nin yanında kalırsan, yerin ateş olacak. Şebru Ayyar rüyasında kelime-yi
şehadet getirip Müslüman oldu. Hızır Peygamber ona dedi: Keyvan Sovdager ve oğulları Şikâri’yi
kurtarmaya gitmişler onlara yardım etmen gerekir. Hızır ona sihirli adı da söyledi ve kayboldu. 114
•
Cihandar ile Müzruk arasında olan savaşta Cihandar’ın Müzrul’u Müslüman yapması bu
şekilde anlatılmaktadır:
Cihandar meydanda Müzruk’u yakalayıp kemerinden tutup havaya kaldırdı. Onu yere vurup öldürmek
istedi. Müzruk, Cihandar’e dedi: Eğer beni öldürmezsen Müslüman olurum. Cihandar bunu duyduğunda
tamam dedi. Onu yere koydu. Müzruk kelime-yi şehadet getirdi ve Müslüman oldu. (250)
•
Nâzik Endam, Cihangir’e yazdığı mektupta onu kurtarmasını isteyerek Müslüman olmaya hazır
olduğunu bu şekilde yazar:
Yazıram baxǝbǝr sǝn ol halımnan,
Gǝl mǝni al bu nâ-mǝrdin ǝlinnǝn.
Deyirǝm kǝlmǝni ollam Müsǝlmân,
Gǝl mǝni al bu nâ-mǝrdin ǝlinnǝn.115
3.5. Kiliseleri Camiye Çevirme
Fethedilen yeni bir yerin ibadethanesini camiye çevirmek Dede Korkut Destanlarında da
görülmektedir. Şikâri Destanı’nda kimi şehirler ve ülkeler halkın kendi isteğiyle Müslümanlığı kabul eder
(Serheng Abad ve Hindistan örneğinde olduğu gibi). Bu şehirlerde kiliseler camiye çevrilerek İslam dininin
hizmetine girerler.
Aşağıda destan bölümlerinde kiliselerin camiye çevrildiğini görmekteyiz:
•
Şikâri, Menzer Şah-ı Yemeni’yi Müslümanlığa davet eder. Menzer Şah-ı Yemeni Kelimey-i
Şehadet getirir ve Müslüman olur. Yemen halkı da toplu şekilde Müslüman olur ve ülkenin her tarafına İslam
bayrağı asılır, kiliseler camiye dönüştürülür.116
•
Cihangir, Tanrı’nın birliğinden söz ederek Zühhak’ı mukaddes İslam dinine davet etti. Zühhak
yumuşak yürekli biriydi. Cihangir’in sözleri ve tavırları onu etkiledi. Kelimeyi şahadet getirip Müslüman oldu.
Orada oturan herkes Müslüman olmak istedi. Şehirde yaşayan halk da Müslüman oldu. Şehirdeki tüm
kiliseleri birkaç günün içinde yıkıp yerine cami yapıldı. İslam bayrağı her tarafa asıldı.117
4.
SONUÇ
Azerbaycan ve İran coğrafyası Türk kültürü açısından zengin bölgelerdir. Tarihî ve kültürel yönden
Azerbaycan, İran ve Anadolu, sahaları ortak değere sahip aynı kültürden beslenen coğrafi olduklarında ortak
kültürel değerleri mevcuttur. Âşıklık geleneği bu kültürel miraslardan biri olarak Azerbaycan ve İran’da daha
güçlü olduğunu görmekteyiz. Anadolu’da bilinen Battal-nâme ve Danişmend-nâme destanları İran sahasında
113

a.g.e. s. 162
a.g.e. s. 182
115
a.g.e. s. 240
116
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117
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bilinen Şikâri Destanı’na çok benzerliği dikkat çekicidir. Bu destanların kökeninin aynı olduğunu veya iki
sahada farklı destan çekirdeğinden oluştukları araştırma konusudur. Şikâri Destanı’nda Battal-nâme ve
Danişmend-nâme’de olduğu gibi İslâm dini uğrunda verilen mucadeleri görmekteyiz. Bu savaşlar yalnız
kâfirlerle değil, cinler, devler, cadılarla da verilmektedir.
Şikâri Destanı’nın genel konusu Şikâri ve oğulları Cihangir, Cihandâr ve Cihanbahş’ın Müslümanlığı
yayması olsa da motif ve olay örgüsü yönden zengin destanlardan biridir. Şikâri ve oğulları fethettikleri
yerlerde İslam bayrağını dikerler, kiliseleri camiye çeviriler. Kahraman savaştan önce abdest alıp alnını yere
koyup iki rekât namaz kılmaktadır.
Şikâri Destanı farklı boyutları ile çeşitli araştırma konusu olabilecek bir eser olarak bilim dünyasına
tanıtmaktan mutluluk duymaktayız.
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(32)
Dr. Nuran VARIŞLI118
İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ ve LİDERLİK İLİŞKİSİ
CRISIS MANAGEMENT and LEADERSHIP

ÖZ
Kriz durumlarında, bir liderin tutumu örgütün geleceğini belirleyebilir. Bu nedenle, bu liderlerin kriz
yönetiminde uzman olması ve sosyal becerilerine güvenmesi gerekmektedir. Krizler, bir şirketin işleyişini ve
itibarını riske atmaktadır. İyi kriz yönetimi, anormal bir durum nedeniyle oluşabilecek hasarı hafifletmeye
çalışmaktadır. Bu durumda, şirket için faydalı olan verimli kararlar almak için liderlerin eylemlerine rehberlik
etmek önemlidir. Karşılık gelen sorumluluğu üstlenmek, örnek teşkil etmek ve iletişim araçlarını verimli bir
şekilde yönetmek, etkilenen kurumun güvenilirliğini geri kazandırmaktadır. İletişim departmanı veya Halkla
İlişkiler Ajansı organizasyon için ayağa kalkabilse de, şirketin ana lideri olan yöneticinin rolü
değiştirilememektedir. Kriz yönetimi eylemleri sakinlik sağlayacak, çalışanlara rehberlik edecek ve huzuru
teşvik etmektedir. Aynı şekilde, durumun kontrol altında olduğunu ve liderin ve ekibin sonuçlarla başa çıkacak
araçlara sahip olduğunu göstermektedir. Krizler etkilenen halk arasında paniğe yol açar. Bu durumda lider,
kriz ekibiyle hassas verileri ele alarak ve empatiden duruma uyum sağlayarak bilgileri iddialı bir şekilde
iletmelidir. Kafa karışıklığını azaltmak, ikna edici olmak ve çalışanlarınızı rahatlatmak da güçlü liderlik
göstermek için gerekli eylemlerdir. Kriz zamanlarında liderlik, bir liderin sahip olduğu bilgi, beceri ve
deneyimleri uygulamaya koymayı içermektedir. Bu zamanlarda, bu rakamın yeteneğini, hazırlık seviyesini ve
hatta yeni öğrenmeye açık olduğunu göstermesi gerekmektedir.
Çalışmamızın amacı işletmelerde kriz yönetiminde liderlik rollerinin ve öneminin incelenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Kriz, Kriz Yönetimi ve Liderlik.

ABSTRACT
In crisis situations, a leader's attitude can determine the future of the organization. Therefore, these
leaders need to be experts in crisis management and have confidence in their social skills. Crises put a
company's operation and reputation at risk. Good crisis management seeks to mitigate damage caused by an
abnormal situation. In this case, it is important to guide the actions of leaders to make efficient decisions that
are beneficial for the company. Assuming corresponding responsibility, setting an example, and managing
communication tools effectively restores the credibility of the affected organization. While the communications
department or PR Agency may stand up for the organization, the role of the manager, who is the main leader
of the company, cannot be replaced. Crisis management actions provide calmness, guide employees and
promote peace of mind. Likewise, it shows that the situation is under control and that the leader and team
have the tools to deal with the consequences. Crises cause panic among the affected population. In this
situation, the leader must assertively communicate information by handling sensitive data with the crisis team
and adapting with empathy. Reducing confusion, being persuasive, and putting your employees at ease are
also necessary actions to demonstrate strong leadership. Leadership in times of crisis involves putting a
leader's knowledge, skills and experiences into practice. During these times, the leader needs to demonstrate
their ability, level of preparation, and even openness to new learning.
The aim of our study is to examine leadership roles and importance in crisis management.
Keywords: Crisis, Crisis Management and Leadership.
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GİRİŞ
Küreselleşme ve teknolojik devrim, örgütlerin ortamının giderek daha karmaşık hale gelmesine ve bu
karmaşıklığın aynı zamanda daha sağlam olmasına neden olmuştur. Şu anda bunun, sorunları anlamaya,
değişkenlerini tanımlamaya, davranışlarını açıklamaya ve geleceklerini tahmin etmeye çalışırken ortaya çıkan
paradoks ve çelişkiler sonucunda artan düzeyde belirsizlik ve tehditler oluşturduğunu kabul etmek daha
gerekli görünmektedir.
Problemin bir parçası anlaşıldığında, neredeyse hiçbir uyarıda bulunulmadan değişkenler değişir ve
problem değişir, kesinlik veren yorum ve çözümleri geride bırakmaktadır. Sapkın denilen bu tür problemler
giderek daha yaygın hale gelmektedir ve karmaşıklıkları, bazen ulaşılamaz olmaları, başka problemler yaratan
doğrusal olmayan çözümler talep etmeleri ve büyük bir belirsizliğe yol açmaları ile karakterize edilmektedir.
Bunların anlaşılması zor olarak kabul edilir çünkü bileşenlerini net bir şekilde görselleştirmek,
ilişkilerini kurmak veya davranışlarını tahmin etmek mümkün değildir. Bunları çözmek için alınan kararlar
organizasyonlarda müteakip problemler yaratmaktadır. Bu problemler karşısında verimlilik neredeyse
ulaşılamaz ve en deneyimli karar vericiler, en azından başlangıçta verimli bir şekilde yerleşmeyi
öğrenmektedirler.
Organizasyonlarda kriz sorunlarının çoğalması, yapının ve kültürün sorgulanması ve kalıcı
uyarlanabilirliğini talep etmekte ve onları yönetilmesi giderek zorlaşan hiper karmaşık varlıklara
dönüştürmektedir. Hayatta kalmayı garantilemek için, işletmeler kesinlikler üreten düzenli bir varlık olmaktan
çıkıp onu oluşturanlara, belirsizlikler üreten kaotik bir varlığa geçmişlerdir. Yüksek belirsizlikten kaçınmanın
bir temsili olarak yönetim, şu anda yalnızca bürokratik ve kriz bağlamlarında yeterli cevaplar vermektedir.
Öte yandan, düşük belirsizlikten kaçınmanın bir temsili olarak liderlik, karmaşık bağlamlarda
organizasyonların başarısını giderek daha fazla destekleyen bir faktör haline gelmiştir.
Karar verme, kötü sorunların çözümünün üstesinden gelmede kilit bir süreçtir. Bu süreçte,
belirsizlikten kaçınma anlaşılabilir, ancak bu tür sorunlar genellikle kesinliği elde etmek için yeterli veri
sunmamaktadır. Belirsizliğin kabulü ile kararlar almaya cesaret etmek giderek daha gerekli hale gelmekte ve
bu nedenle, normatif optimallik modelleri, giderek daha değerli olan betimsel tatmin modellerine yol
açmaktadır.
Bu bağlamda liderlik, kriz sorunlarının çözümünü destekleyen bir araçtır. Liderlik tarzları, davranış
kalıpları olarak stratejik süreçlerin verimliliği ve etkililiği üzerinde temel bir etkiye sahiptir. Bir yandan
gelecekteki sorunların çözümüne uygun, genellikle algılanması zor olan bir liderlik tarzı ve daha belirgin olan
mevcut sorunların çözümünü destekleyen başka bir tarz vardır.
Organizasyonlarda neyin dönüştürüleceği ve neyin saklanacağı ikilemi, önemli bir insan oluşumu
boşluğunda, en etkili stratejiyi tasarlamak ve uygulamak için belki de temel zorlukları ve liderlik becerileri
haline gelmektedir. Krize yönelik sorunlar, hayatta kalmak için mücadele eden işletmelerin yönünü
zorlamaktadır. Belirsizlikten kaçınma, liderlik ve yönetim ikileminde belirleyicidir. Belirsizliği kabul eden
liderlik, dönüşümü ve etkinliği desteklemektedir. Belirsizliği önleyen yönetim, korumayı ve verimliliği tercih
etmektedir. Sistemik bir yaklaşımdan, kendi başına karar vermeyi ima eden problem bileşenlerinin çeşitliliğini
tüketmeyen yeterli bir liderlik ve yönetim kombinasyonu, etkinlik ve verimliliğin elde edilmesini
sağlamaktadır. Bu nedenle işletmelerin hayatta kalmasını oluşturmaktadır.
Sunulan öncüller, organizasyonların daha fazla karmaşıklık ve belirsizlik bağlamında etkinliğini
açıklamak için liderliğin uygunluğunu ve önemini göstermektedir. Bu nedenle liderliği, şu anda işetmeleri
daha sık etkileyen sapkın sorunların çözümünü destekleyen bir araç olarak anlamak gerekir ve bu amaçla bu
çalışma, liderlik teorisinin işletmelerin etkinliği ile ilişkilerini en iyi açıklayan yönlerinin sistematik bir
perspektifini sunmaktadır. Bu anlayışı geliştirmek, işletmelerin türbülans zamanlarında hayatta kalmalarını ve
sakin zamanlarda etkinliklerini sağlamalarına yardımcı olmaktadır.
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1. Kriz Kavramı ve Kökenleri
Yıllar içinde çeşitli kriz türleri ortaya çıkmıştır. Bunlar iki kategoriye ayrılabilir: tek boyutlu ve iki
boyutlu. En eski ve en çok alıntı yapılan iki boyutlu tipolojilerden biri Mitroff ve diğerleri tarafından
sunulmuştur. Kriz tipolojisi, krizlerin organizasyon içinde (dahili) veya dışında (harici) ( lokuskriz) ve esas
olarak teknik / ekonomik arızalardan ve insanlardan, organizasyonel veya sosyal arızalardan (krizin içeriği)
kaynaklanmaktadır. Bu sınıflandırmayı yapmak önemlidir. Zira insanların krizin kökenleri üzerinde ne ölçüde
kontrol sahibi olduklarının net bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır. Örneğin, iç ve beşeri / sosyal / örgütsel
krizler, dış ve teknik / ekonomik krizlerden daha kontrol edilebilir olarak kabul edilebilir. Daha yeni bir
tipoloji, krizleri kasıtlılık (kasıtlı veya kasıtsız) ve kontrole (iç veya dış) dayalı olarak sınıflandırılır (Spillan
& Hough, 2003:398-407).
Örneğin, bilgisayar arızaları ve diğer teknolojik sorunlar, büyük ölçüde insan başarısızlığı ile ilişkilidir.
Uzun liste ve potansiyel krizlerin benzersizlik faktörü düşünüldüğünde, işletmelerin bunları önlemek için
genel bir çerçeve oluşturması zor olmaktadır. Bununla birlikte, örgütü farklı kriz türlerine hazırlamak için
işletmenin kriz tipolojisini geliştirmesi hala önemlidir (Lockwood & Sphr, 2005:1-9).
1.2. Kriz Yönetimi
Kriz yönetimi, 1900’ü yılların ortalarına dayanan ilk çalışmalarla birlikte araştırmacıların artan ilgisini
çekmiştir. Giderek artan kriz sayısı ve daha büyük etkileri nedeniyle, konuyla ilgili araştırmalar
yoğunlaşmıştır. Bu çalışmaların çoğu, benimsenen yaklaşım söz konusu olduğunda biraz farklı bakış açılarına
sahiptir. Organizasyon merkezli yaklaşım, krizi organizasyonun varlığında yıkıcı bir olay olarak
tanımlamaktadır (Bowers, Hall & Srinivasan, 2017:551-563).
Paydaş odaklı yaklaşım içerisinde paydaşlar, krizin önemini ve anlamını algılama ve atama konusunda
merkezi bir rol oynarlar. Örneğin, turizm literatüründe, çoğu çalışma , başarılı kriz yönetiminde temel bir rol
üstlenen paydaşların koordinasyonuyla destinasyonun kriz olaylarına hazırlanması ve tepkisine
odaklanmaktadır. Kurumsal yaklaşımdan, kriz yönetimi politikalarına, uygulamalarına ve prosedürlerine
odaklanan mevcut çalışmalarla daha az sayıda çalışma geliştirilmiştir.
Kriz yönetimine yönelik kişisel tutum ve deneyimlerinin araştırıldığı daha atomistik kişisel yaklaşım
üzerine çalışmalar neredeyse hiç yoktur denilebilir. Hem organizasyon merkezli hem de paydaş odaklı
yaklaşımlar ortak özelliklere ve trendlere işaret etmektedir. Bu, krizin bir tehdit, öngörülemez ve bir
organizasyon için olumsuz sonuçlara neden olan birden fazla belirsiz kökene sahip yaygın bir görüşünü
içermektedir. Ama aynı zamanda, krizin diğer araştırmacılarının da iddia ettiği gibi, olumlu bir çağrışıma da
sahip olabilecek bir dönüm noktasıdır denilebilir (Abu Amuna, Al Shobaki & Abu-Naser, 2017).
Örgütsel krizlerin sunduğu fırsatlar ve öğrenme potansiyeli üzerine yoğunlaştırarak krizin bir tehdit
olarak görülmesine neden olmaktadır. Kriz yönetimi yıllar boyunca birçok çalışmanın odak noktası olurken,
özellikle iş turizminde kriz yönetimine odaklanan araştırmalar literatürde neredeyse yok denecek kadar azdır.
Çalışmalar, krize hazırlıklı olmanın daha önemli olduğunu, özellikle düzenlenen toplantıların sayısı arttıkça,
krize hazırlığın daha önemli algılandığını, belirli işletme türlerinin fark ettiğini ortaya koymuştur.
Stratejik planlamanın krizlerle etkili bir şekilde başa çıkmak için çok önemli olduğunu kabul eden
birkaç çalışma, kriz yönetimi stratejilerine odaklanmıştır. İşletmeler kriz önleme (kriz öncesi) üzerine
odaklanırlarsa proaktif veya kriz ortaya çıktığında (kriz ve kriz sonrası) başa çıkmaya odaklanırlarsa reaktif
olabilecekleri anlamına gelmektedir. Krizler ortaya çıktığında (kriz) stratejiler uygulamak ve kriz yönetimi
stratejilerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak için bu stratejilerin başarısını değerlendirmek gerekmektedir
(Aguinis, Cascio & Ramani, 2017).
1.3. Kriz Yönetiminde Liderin Rolü
Yapılan kavramsal analiz, liderliğin sadece lidere veya sadece onun işbirlikçileri ile olan ilişkisine ve
duruma bağlı olmadığını göstermektedir. Liderliğin, etkinliğini koşullandıran bir sistemin parçası olan bir
süreç olduğuna dair açık kanıtlar vardır. Lider önemli bir etki yapabilir, ancak yönetim ekibi kaynaklar ve
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kapasitelerde yeterli bir bileşime sahip değilse, yüksek performansa ulaşamayacakları muhtemeldir.
Nihayetinde, yönetim ekibinin bileşimi, liderliğin etkinliği için belirleyicidir. Ekip, yüksek eğitim düzeyine
sahip işbirlikçiler ve yeni gelenler deneyimlediyse, ayrıca çok çeşitli disiplinler ve iyi ekip çalışması
uygulamaları varsa, daha iyi performans elde edeceklerdir (Ang, Leong & Kotler, 2000:97-119).
Üst kademe ile ilişki de bir yönetim ekibinin liderliğinde belirleyicidir. Ekip, performans için düşük
baskı ve büyük hareket özgürlüğü veya takdir yetkisine sahipse ve kuruluş tarafından oluşturulan ödül ve ceza
mekanizmalarına katılırsa daha iyi performans gösterecektir. Benzer şekilde, karar verme süreci de bir
yönetim ekibinin liderliğinde önemli bir faktördür (Johnson & Suskewicz, 2020:17).
Sınırlı akılcılığa değer veren ve müzakere maliyetlerine göre riskler alan ve aynı zamanda tarafsızlığı
destekleyen, önyargıları engelleyen ve ekip üyeleri arasında bilgi alışverişini ve deneyime saygıyı teşvik eden
bir karar verme metodolojisi eğitilirse, kararlar alınacaktır (Koehn, 2020:3).
Yönetim ekibinin bileşimi, üst kademelerle ilişkisi ve karar verme süreci konuyla ilgili faktörlerdir.
Ancak örgütsel kültür ve teşvik ettiği liderlik stilleri belirleyicidir. Belirsizlikten kaçınma, muhtemelen bir
yönetim ekibinde liderliği teşvik eden veya engelleyen faktördür. Belirsizlikten kaçınma yüksekse, yönetim
ekibi liderlik yapmamayı ve sadece anlık ve belirgin sonuçlara yönelme eğiliminde olan mükemmel yönetimi
teşvik etmeyi tercih edebilir.
Belirsizlikten kaçınma düşükse, yönetim ekibi büyük olasılıkla gerekli olanı dönüştüren ve gerekli
olanı koruyan, verimli koruma ve etkili dönüşüm arasında adil bir denge gösteren mantıklı liderliği riske
atabilir.
Liderliğin, yüksek düzeyde karmaşıklık ve belirsizlik ile karakterize edilen sapkın sorunların
çözümünü destekleyen ve işletmenin hayatta kalmasını sağlayan bir araç olduğu, ancak bunun, kendisini
koşullandıran bir örgütsel sisteme bağlı bir süreç olduğu anlayışında ilerleme kaydedilmiştir.
Organizasyonların, liderlik yapma riskini kabul eden medyayı ve anlık sonuçları yönetmekle sınırlı olmayan
bir yapı ve kültürü destekleyen bir sistemi teşvik etmesi gerekmektedir (Chaubey & Sahoo, 2021:59).
Son olarak, liderliği güçlendirmek ve bunun aracılığıyla sapkın sorunların çözümünü desteklemek için,
belirsizliği kabul eden davranışları erken yaşlardan itibaren teşvik eden bir ülke eğitimine ihtiyaç vardır
(Herbane, 2010:43-64).
2. KRİZ YÖNETİCİSİNDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
Kriz yönetimi planını oluşturmanın ilk adımı doğru lideri bulmaktır. Aşağıdakiler, herhangi bir kriz
yöneticisinde bulunması gereken özellikleri açıklamaktadır (Cortez & Jonhston, 2020:125-135).
•
Kriz yönetimi konusunda bilgi sahibi - Bir krizle karşı karşıya kalındığında, kriz yöneticisi en
kritik eylem planını hızla planlamalıdır. Bunu yapmak için, işi ve bileşenlerinin iş misyonunu nasıl
desteklediğini ve krizin işletmenin mali durumunu ve itibarını nasıl etkileyebileceğini anlaması gerekir
(Alharthi & Khalifa, 2019:32-40).
•
Organizasyonda nasıl gezinileceğini bilir - Bir krizi yönetmek bir ekip işidir. Kriz yöneticisi,
sağlam krize hazırlık planları oluşturmak, kriz sırasında ekibi yönetmek ve koordine etmek ve program için
sürekli olarak destek sağlamak için tüm stratejik oyuncularla güçlü ilişkilere ihtiyacı vardır. Aynı zamanda
medya, paydaş ve yönetim kurulu düzeyinde iletişim için kime katılacağını da bilmelidir.
•
Mükemmel iletişimci - İletişim yeteneği, bir krizi etkili bir şekilde yönetmek için çok
önemlidir. Kriz yöneticinizin, gerekli iş etkisini ve gerekli eylemleri anladıklarından emin olmak için
organizasyonun her seviyesiyle nasıl konuşacağını bilmesi gerekir.
•
Mükemmel kolaylaştırıcı - Bir krize cevap olarak, kriz yöneticiniz tartışmaları yerinde
tutabilmelidir. Her bir iş biriminin bir iş sürekliliği planına sahip olmasını sağlamalı ve ardından bir etkinliğe
hazırlanmak ve yönetimle güven oluşturmak için bu planları yürütmek üzere kolaylaştırılmış alıştırmalar
oluşturmalıdır.
•
Kararlı ve düşünceli liderlik - Bir kriz sırasında, bazı alanların anında restore edilmesi
gerekirken diğerleri daha az kritiktir. Kriz yöneticiniz her departman, işlev ve BT sistemi için bu öncelikleri
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anlamalı ve kritik iş ve BT sistemlerini geri yüklemek için gereken zaman dilimlerini karşılamak için kararlı
bir şekilde hareket etmelidir.
•
Güveni açığa çıkarır - Kriz yöneticilerinin, herhangi bir krizle yüzleşmek ve her düzeydeki
insanlarla başa çıkmak için güvene ve öz güvenceye ihtiyacı vardır.
•
Sakin ve olumlu - Kriz yöneticinizin kritik zaman çizelgelerini karşılayacak ve diğer ekip
üyelerine krize uygun şekilde yanıt vermeleri için ilham verecek bir rol model görevi görecek bir seviye
başkanına ihtiyacı vardır.
•
Proaktif durumsal farkındalık - Ulusal ve uluslararası olaylar kuruluşunuzu etkileyebilir. Kriz
yöneticisi işi etkileyebilecek her şeyden haberdar olması, ekibi bilgilendirmesi ve sorunu hafifletme çabasına
liderlik etmesi gerekmektedir.
•
Organizasyona bağlılık - Kriz yöneticisinin organizasyon için gerçek bir tutkuya sahip olması
ve kişisel sorumluluk alması gerekir. Sadece hedefleri belirlemeli ve sağlam planlar yapmamalı, aynı zamanda
günün veya gecenin herhangi bir saatinde uyarılara cevap vermelidir.
•
Yaratıcı düşünür ve problem çözücü - Her krizin kendine özgü koşulları vardır. Kriz
yöneticisinin bir dizi krizle başa çıkma deneyimi olmalıdır. Kriz yönetimi ekibine kısa vadede etkili çözümler
geliştirme ve kabul etme ve uzun vadede bu sorunların yeniden ortaya çıkma riskini en aza indirgeme
konusunda liderlik edebilmelidir.
3. KRİZ YÖNETİMİNDE KARAR ALMA YÖNTEMLERİ
Kriz yöneticisinin en önemli işlevlerinden biri organizasyonda karar almaktır. Bir organizasyonun
başarısı veya başarısızlığı esas olarak yöneticilerin her seviyede aldığı kararın kalitesine bağlıdır. Planlama,
organize etme, kadrolama veya yönetmeyle ilgili olsun, her yönetim kararı, karar verme süreciyle ilgilidir.
Karar Verme hakkı kendisine eklenmedikçe, bir pozisyon görevinin yönetsel olduğu söylenmemektedir.
Karar, istenen sonucu elde etmek için bir dizi alternatif arasından bilinçli olarak seçilen bir eylem
şeklidir. Bu, çeşitli alternatifler varken kararın ortaya çıkması anlamına gelmektedir. Bu nedenle,
organizasyonda bir yürütme, belirli bir durumda çeşitli eylemler geliştirerek bir sonuç oluşturabilir.
Organizasyondaki hedeflere ulaşmak için yapılmıştır. Karar vermek, bir sonuca varmak için kesmek anlamına
gelmektedir.
Aynı zamanda zihinsel bir süreçtir. Kuruluşta sorun büyük ya da küçük olsun, genellikle onu
rahatlatması ve hangi eylemi gerçekleştireceğine karar vermesi gereken yöneticidir. Dolayısıyla, yöneticilerin
kararlarının kalitesi, organizasyon için etkinliklerinin ve değerlerinin ölçütüdür. Bu, yöneticilerin karar verme
becerilerini mutlaka geliştirmeleri gerektiğini gösterir. Karar vermenin önemli özellikleri şu şekilde
sıralanabilir (İbrahimoğlu, 2011:749-759):
1. Hedef Odaklı: Karar verme, hedefe yönelik bir süreçtir. Kararlar genellikle bir amaç veya hedefe
ulaşmak için verilir. Niyet, "istenen bazı durumlara" doğru ilerlemektir (Doğanalp, 2009:131-146).
2. Alternatifler: Bir karar, 'eylem akışında ulaşılan bir nokta' olarak görülmelidir. İki faaliyetle
karakterizedir - arama ve seçim. Yönetici fırsatları araştırır, kararlara varır ve alternatif çözümler
arar, böylece eylemler gerçekleştirilebilir. Seçim, karara götürür. Bir problemi çözmek için
gereken eylem planının seçimidir. Eylem seçeneği olmadığında, herhangi bir karara gerek yoktur.
Karar verme ihtiyacı, ancak sonuca ilişkin bir miktar belirsizlik olduğunda ortaya çıkmaktadır.
3. Analitik-Fikri: Karar verme tamamen entelektüel bir süreç değildir. Hem sezgisel hem de tümden
gelimli mantığa sahiptir; bilinçli ve bilinçsiz yönleri içerir. Bir kısmı öğrenilebilir, ancak bir kısmı
karar vericinin kişisel özelliklerine bağlıdır. Karar verme tam olarak ölçülemez; ne de esas olarak
akla veya sezgiye dayanmamakta. Çoğu karar duygulara veya içgüdülere dayanmaktadır. Karar,
nihai seçim konusunda karar vericiye özgürlük anlamına gelir; benzersiz bir şekilde insandır ve
müzakere, değerlendirme ve düşüncenin ürünüdür.
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4. Dinamik Süreç: Karar verme, tek bir statik varlıktan ziyade bir süreç olarak karakterize edilir.
Seçilen problemlerin çözümünde girdileri etkin bir şekilde kullanma ve faydası olan çıktıların yaratılması
sürecidir. Dahası, dinamik bir ortamda 'yapılacak değerli şeylerin belirlenmesi' ile ilgili bir süreçtir. Örneğin
bir yönetici, insanları liyakate göre düzenli olarak işe alabilir ve zaman zaman etkili bir parti tarafından
önerilen adayları da alabilir. Durumsal gereksinimlere bağlı olarak, yöneticiler takdir ve muhakeme kullanarak
uygun kararlar alabilirler.
5. Yaygın İşlev: Karar verme, tüm yönetime nüfuz eder ve bir işletmenin her bölümünü kapsamaktadır.
Aslında, bir yönetici ne yaparsa yapsın, yalnızca karar verme yoluyla yapar; bir yöneticinin çalışmasının son
ürünleri, kararlar ve eylemlerdir. Karar verme, bir yöneticinin işinin özüdür.
6. Sürekli Faaliyet: Bir yöneticinin hayatı, sürekli bir seçim yapma faaliyetidir. Olaylara sürekli ve
düzenli olarak karar vermektedir.
7. Zaman, Çaba ve Para Taahhüdü: Karar verme, zaman, çaba ve para taahhüdü anlamına gelmektedir.
Taahhüt, kararın türüne bağlı olarak kısa vadeli veya uzun vadeli olabilir (örn. Stratejik, taktiksel veya
operasyonel). Bir karar verildiğinde, organizasyon hedeflere ulaşmak için belirli bir yönde hareket eder.
8. İnsani ve Sosyal Süreç: Karar verme, entelektüel yetenekleri, sezgileri ve muhakemeyi içeren insani
ve sosyal bir süreçtir. Birkaç alternatif arasından seçim yapılırken, genellikle bir kararın insani ve sosyal
etkileri dikkate alınmaktadır. Örneğin, emek fazlası olan bir ülkede, Hindistan gibi sermayeye aç bir ülkede
yöneticiler, yoğun rekabet karşısında fabrikaları aniden kapatamazlar, bölümleri kapatamazlar ve altın
tokalaşmayı binlerce işçiye uzatamamaktadırlar.
3.1. Beyin Fırtınası Yöntemi
Pazara yeni bir işletme olarak giriyor veya mevcut bir işletmeyi genişletmeyi düşünüyor olsanız da,
işle ilgili karar verme süreciniz beyin fırtınası tekniğini kullanarak büyük ölçüde geliştirilir. Beyin fırtınası
yoluyla, iş profesyonelleri yeni fikirler üretmektedir. Birçoğu beyin fırtınasını yeni ürün fikirleri ve iletişim
stratejileri üretmekle ilişkilendirirken, teknik aynı zamanda süreç verimliliğini artırmak, ekip oluşturmak ve
bir şirketin markasını yenilemek için de kullanışlıdır.
Beyin fırtınası, işbirliğine dayalı bir süreçtir. Teknik, gerekli bireyleri bir araya getirmek, fikirler
üretmek, alternatifleri değerlendirmek ve nihayetinde bir iş kararı vermek için zaman gerektirmektedir. İşle
ilgili karar verme, farklı bakış açıları dikkate alınarak güçlendirilir. İş liderlerinin isteyeceği son şey, grup
düşüncesi tarafından tuzağa düşürülmektir. Grup düşüncesi, insanların kendi kişisel inançlarını bir kenara
bırakıp grubun geri kalanının fikrini benimsemeye yönelik bir olgudur (Yaman & Karaarslan, 2012).
Eleştirel düşünmeyi teşvik ederek işle ilgili karar verme geliştirilir. Beyin fırtınası, problemleri çözmek
için kullanılan bir tekniktir. Eleştirel düşünme, bir çözüm hakkında bir yargıya varmadan önce alternatiflerin
nesnel analizine ve değerlendirilmesine dayanmaktadır. İş alanında, karar vermeden önce dikkate alınması
gereken birçok değişken vardır. Düzenli bir şekilde yaklaşıldığında beyin fırtınası, lidere grubun en uygun
karara vardığına dair güven sağlamaktadır. Beyin fırtınası daha uyumlu ekipler oluşturmaktadır. Beyin
fırtınası, doğası gereği işbirliğine dayalı bir deneyimdir. Sonuçlar tüm gruba aittir. Ekibin üyeleri, farklı bakış
açılarını dikkate alarak ve eleştirel düşünme ile meşgul olarak en iyi çözüm üzerinde anlaşmalıdır.
3.2. Delphi Yöntemi
Delphi yöntemi, bir uzmanlar paneline gönderilen çok sayıda anket turunun sonuçlarına dayalı bir
tahmin süreci çerçevesidir. Uzman grubuna birkaç tur anket gönderilir ve isimsiz yanıtlar toplanır ve her
turdan sonra grupla paylaşılmaktadır. Uzmanların, kendilerine verilen "grup tepkisini" nasıl yorumladıklarına
bağlı olarak sonraki turlarda cevaplarını ayarlamalarına izin verilmektedir. Birden fazla soru sorulduğundan
ve panele grubun bir bütün olarak ne düşündüğü söylendiğinden, Delphi yöntemi fikir birliği yoluyla doğru
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yanıta ulaşmaya çalışmaktadır. Delphi yöntemi, bir uzmanlar panelini araştırarak bir grup görüşüne veya
kararına varmak için kullanılan bir süreçtir. Uzmanlar birkaç anket turuna yanıt verir ve yanıtlar toplanır ve
her turdan sonra grupla paylaşılmaktadır. Uzmanlar, kendilerine verilen "grup tepkisini" nasıl
yorumladıklarına bağlı olarak her turda yanıtlarını ayarlayabilirler. Nihai sonuç, grubun ne düşündüğü
konusunda gerçek bir fikir birliği anlamına gelmektedir (Skulmoski, Hartman & Krahn, 2007:1-21).
3.3. Stratejik Düşünme Yöntemi
Günümüzde bilginin iletilme hızı, bilinçli eylemde bulunmak için çok az zaman bırakılmaktadır. Bu
nedenle, işletmelerin ne kadar nadiren stratejik düşünmeye zaman ayırdığını anlamak hayal gücünün bir
parçası değildir. Stratejik düşünme, operasyonel karar verme ve taktik liderliğin baskıları arasında kolayca
kaybedilen kasıtlı bir süreçtir. “Stratejik düşünme, bir şirketin yönünü etkileyebilecek kişiler arasında
kışkırtıcı ve yaratıcı bir diyalog sağlayarak değer yaratmak için benzersiz fırsatlar bulmaya ve geliştirmeye
odaklanmaktadır. Stratejik düşünme, bir işletmenin temel itici güçlerini anlamanın ve başkalarıyla sohbet
ederken onlar hakkındaki geleneksel düşünceye katı bir şekilde meydan okumanın bir yolu olmaktadır
(Naktiyok & Çiçek, 2014:157-178).
Kriz yöneticileri, stratejik planlamada en sık kullanılan geleneksel yukarıdan aşağıya modelden ziyade
her seviyeden stratejik düşünmeyi teşvik etmek için bir organizasyon içinde konumlandırılmıştır. Stratejik
düşünmenin önemi için konu yapılmalıdır. Zira çoğu işletmenin faaliyet gösterdiği hızlı hareket eden rekabetçi
ortamlarda, stratejik düşünceyi şirket kültürüne başarılı bir şekilde entegre etme konusunda genellikle kafa
karışıklığı vardır.
Stratejik planlama, stratejik düşünme ve problem çözme arasındaki farkların net bir şekilde anlaşılması
gerekir. Stratejik planlama ve problem çözme, bir işletmenin yıllık ve günlük operasyonlarında önemli roller
oynar, ancak her iki faaliyetin de sürecin kapsamı ve ilgili kaynaklar açısından sınırlamaları vardır. Stratejik
düşüncenin bir organizasyonun sürecine ve kültürüne dahil edilmesi stratejik planı güçlendirebilir ve tipik
olarak "gerici" problem çözme ihtiyacını gerektiren durumları ele alabilir (Balaban, 2011).
3.4. Karar Konferansı Yöntemi
Karar Konferansı, organizasyonlarının karşı karşıya olduğu bazı karmaşık konularla ilgilenen ve çeşitli
bakış açılarını temsil eden kilit oyuncu gruplarının katıldığı, karar konferansları adı verilen bir dizi yoğun
çalışma toplantısıdır. Hazırlanmış sunum veya sabit gündem yoktur; toplantılar canlı olarak, bir ile üç gün
arasında süren çalışma oturumları şeklinde yürütülmektedir. Benzersiz bir özellik, verileri ve gruplardaki
katılımcıların yargılarını birleştiren bilgisayar tabanlı bir modelin yerinde oluşturulmasıdır. Model genellikle,
hem katılımcılar tarafından ifade edilen birçok çelişen hedefi hem de gelecekteki sonuçlara ilişkin kaçınılmaz
belirsizliği temsil etmek için yeterli kapsam sağlayan çok kriterli karar analizine dayanmaktadır. Model,
katılımcıların farklı bakış açılarının mantıksal sonuçlarını görmelerine ve konularla ilgili daha üst düzey
perspektifler geliştirmelerine olanak tanıyan bir 'düşünme aracıdır'. Katılımcılar, modelin sonuçlarını
inceleyerek, ardından onu değiştirerek ve farklı varsayımlar deneyerek, ortak bir anlayış geliştirir ve ileriye
dönük yol hakkında bir anlaşmaya varmaktadırlar (Güneş & Beyazıt, 2010:15-33).
Her olay farklı olsa da çoğu karar konferansını dört aşama belirlemektedir. İlk aşama, konuların
kapsamlı bir şekilde incelenmesidir. İkinci aşamada, katılımcıların konular hakkındaki yargılarının mevcut
verilerle birleştirildiği bir model oluşturulur. Tüm temel perspektifler, sürekli olarak yansıtılan modele dahil
edilmiştir, böylece tüm katılımcılar modeli oluşturmanın her yönünü denetleyebilir. Üçüncü aşamada, model
bu perspektifleri birleştirir, bireysel görüşlerin toplu sonuçlarını ortaya çıkarır ve modelin kapsamlı bir şekilde
araştırılması için her zaman çevrimiçi olarak bir temel sağlamaktadır. Model sonuçları ile üyelerin yargıları
arasındaki tutarsızlıklar incelenerek yeni sezgilerin ortaya çıkmasına, yeni anlayışların üretilmesine ve yeni
perspektiflerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Revizyonlar yapılır ve daha fazla tutarsızlık araştırılır;
birkaç yinelemeden sonra yeni sonuçlar ve değişen sezgiler daha uyumlu hale gelmektedir. Daha sonra grup,
kilit konuları ve sonuçları özetleyerek, sonraki adımları formüle ederek ve istenirse bir eylem planı veya
öneriler seti üzerinde anlaşarak dördüncü aşamaya geçmektedir. Kolaylaştırıcı, toplantıdan sonra etkinliğin
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ürünleri hakkında bir rapor hazırlar ve bunu tüm katılımcılara dağıtmaktadır. Sonradan gelen düşünceleri, ek
verileri ve yeni fikirleri ele almak için genellikle bir takip toplantısı yapılmaktadır.
Karar konferansı, özel işletmelerin, devlet dairelerinin, hayır kurumlarının ve gönüllü kuruluşların
karşılaştığı çoğu önemli soruna uygulanabilir.
Deneyimler, Karar Konferansının en iyi dört koşulun makul ölçüde iyi karşılandığı organizasyonlarda
işe yaradığını göstermektedir. Birincisi, organizasyondaki karar verme tarzı, danışma ve müzakereye izin
vermeli ve zaman bırakmalıdır. İkincisi, karar konferansı genellikle karmaşık konularla başa çıkmanın çok
farklı bir yolu olarak deneyimlendiğinden, organizasyon değişime açık olmalıdır. Üçüncüsü, seçeneklerin
özgürce araştırılabilmesi için bir problem çözme iklimi mevcut olmalıdır. Son olarak, otorite ve hesap
verebilirlik kuruluş içinde iyi dağıtılmalı, ne tepede yoğunlaşmalı ne de tamamen aşağıya doğru dağıtılmalıdır.
Bu koşullar karşılandığında, Karar Konferansı, grupların yaratıcı potansiyelini hem bireyin hem de işletmenin
yararlanmasını sağlayacak şekilde serbest bırakabilir (Keskin, Kıran, Eğdemir & Tamer, 2020:52-73).
4. KRİZ YÖNETİMİNDE İŞLETME YAPILARI VE EKİP OLUŞTURMA
İşyerinde büyük rahatsızlıklara yol açan ani istenmeyen olayların sırasına kriz denmektedir. Kriz, son
derece kısa bir sürede ortaya çıkar ve çalışanlarda korku ve belirsizlik duygusunu tetiklemektedir. Üstlerinin
krizin erken belirtilerini hissetmesi ve çalışanları buna karşı uyarması esastır. Bir kriz tespit edildiğinde,
çalışanlar hızla eyleme geçmeli ve hızlı kararlar almalıdır. Bir organizasyonu krizin olumsuz etkilerine karşı
korumak için Kriz Yönetim Ekibi oluşturulur. Kriz Yönetimi ekibi, kaçınılmaz tehditlere karşı bir
organizasyon hazırlamaktadır (Elliott, Swartz & Herbane, 2002).
İşletmeler, gelecekteki hareket tarzına karar vermek ve işletmenin zor zamanlardan mümkün olan en
kısa sürede çıkmasına yardımcı olacak stratejiler geliştirmek için kriz yönetimi ekibi oluşturmaktadır. Krizin
uyarı sinyallerine anında müdahale etmek ve acil durumların üstesinden gelmek için ilgili planları yürütmek
üzere Kriz Yönetim Ekibi oluşturulmalıdır (Pollard & Hotho, 2006).
Kriz Yönetimi ekibi öncelikle şunlara odaklanır:
•
Krizin erken belirtilerini tespit etmek,
•
Sorunlu alanların belirlenmesi,
•
Çalışanlarla yüz yüze oturun ve belirlenen endişe alanları hakkında tartışma,
•
Acil durumlarda en iyi şekilde çalışan kriz yönetimi planını hazırlama,
•
Çalışanları sorunlarla cesaret, kararlılık ve gülümsemeyle yüzleşmeye teşvik etme, Umutlarını
kaybetmemeleri ve seviyelerini en iyi şekilde yerine getirmeleri için onları motive etme,
•
İşletmenin zor zamanlardan çıkmasına yardımcı olmak ve aynı zamanda onu geleceğe
hazırlama.
Kriz Yönetimi Ekibi şunları içerir:
•
Bölüm başkanı,
•
İcra kurulu başkanı ve onunla yakından ilişkili kişiler,
•
Yönetim kurulu,
•
Medya Danışmanları,
•
İnsan Kaynakları Temsilcileri,
Kriz Yönetimi Ekibinin rolü, durumu analiz etmek ve işletmenin itibarını ve sektördeki konumunu
korumak için kriz yönetimi planını formüle etmektir. Durumun hemen sorumluluğunu üstlenmek ve
çalışanları tek bir birim olarak çalışmaya teşvik etmek için bir Ekip Lideri atanmaktadır (Taneja, Pryor, Sewell
& Recuero, 2014:78).
Kriz Yönetim Ekibi daha sonra işyerinde krize yol açan çeşitli sorunlar ve eksiklikler üzerinde
çalışmaktadır. Ekip üyeleri, işlerin nerede yanlış gittiğini ve mevcut süreçlerin nasıl iyileştirilebileceğini ve
organizasyonun sorunsuz çalışması için nasıl daha iyi hale getirilebileceğini anlamalıdır. Kriz yönetimi
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ekibinin en önemli rollerinden biri, medyanın yanı sıra dış müşterilerle de iletişim halinde kalmaktır. Kriz
Yönetimi ekibi, işletmenin doğru zamanda doğru adımı atmasına ve kuruluşun kritik durumların üstesinden
gelmesine yardımcı olur (Mazzarol, 2003).
SONUÇLAR
Örgütte istikrarsızlığa ve bireyler arasında büyük huzursuzluğa yol açan ani, plansız ve beklenmedik
olaylar dizisi kriz olarak adlandırılır. Kriz genellikle kısa sürede ortaya çıkar ve işyerinde büyük rahatsızlıklara
neden olmaktadır. Liderler ve yöneticiler kriz sırasında son derece önemli bir rol oynamaktadırlar .
Yöneticiler, çalışanlar üzerinde tam kontrole sahip olmalıdırlar. Etrafta neler olduğunu bilmeliler. İlk
aşamada ihmal edilen herhangi bir sorun daha sonra büyük bir endişe kaynağı olabilir. Sorunlara hemen
müdahale edilmelidir. Küçük sorunları bile görmezden gelmemeli veya başkasının inisiyatif almasını
beklememelidir. Gözetimsiz bırakılan herhangi bir sorun daha sonra krize ve büyük huzursuzluğa yol açabilir.
Bir lider, krizin erken belirtilerini hissedebilmeli ve çalışanları bunun olumsuz sonuçlarına karşı
uyarabilmelidir. Acil bir durumdan kaçınmak için ihtiyati tedbirler almak onun görevidir. Bir lider, krizi
önceden görebilmelidir. Böyle bir aşamaya Sinyal Tespiti de denir.
Liderler, krizi önlemek için seviyelerini en iyi şekilde denemelidir. Liderler, çalışanlarla daha sık
etkileşime girmelidir: Acil durumlardan kaçınmak için planlama şarttır. Liderler, zor zamanlardan mümkün
olan en kısa sürede çıkmak için çok çaba sarf etmelidir . Organizasyon krizden çıktığında, çalışanların aynı
hataları bir daha yapmamaları için öğrenilen dersleri iletmek liderin görevidir.
Liderlik tarzlarının uygun kombinasyonu, kriz sorunlarının çözümüne ve kuruluşların hayatta
kalmasına yardımcı olmaktadır. Liderlik ve yönetim, sırasıyla dönüşümsel ve işlemsel liderlik tarzlarının
uygulamaları olarak, organizasyonların mantıklı bir dönüşümü ve korunmasını ve süreçlerin ilgili etkililiğini
ve verimliliğini desteklemektedir.
Liderliğin ters sorunları çözmedeki etkinliği, muhtemelen yönetim ekiplerinin bileşimi, örgütsel
kültür, üst kademe ile ilişki, karar verme süreci ve dönüşümcü liderlik ve işlemsel tarzlar gibi sistemik
koşullarla bağlantılıdır. Geniş hareket özgürlüğü ile hareket eden, bilginin mevcudiyetine bağlı olarak
belirsizliği kabul eden ve bunlardan kaçınan, gerekli olanı dönüştürmeye hazır olan ve esas olanı koruyan,
karar verici tatmin ve iyimserlik yöntemlerini uygulayan yüksek çeşitlilik yönetim ekipleri işletmelerin
oldukça karmaşık durumlarda hayatta kalmasını desteklemektedir.
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GLOBALIZATION IN INTERNATIONAL RELATIONS & IDENTITY CONCEPT CRISIS
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KÜRESELLEŞME & KİMLİK KAVRAMI KRİZİ

ABSTRACT
The notion of globalization is used to describe the beginning of a global society in social political and
cultural spheres in a globalized world economy environment in general terms. Localization is generally used
to describe local identities culturally adopted within and outside the borders of a state. In this study, which
deals with globalization as an economic and social phenomenon. The proposals aiming at the search for
identity in the process of globalization, the state of national identity, the solidarity of different identities and
the debates stemming from the global identity crisis are explained. Because of the debate over the imposition
of the acceptance of different political, social and cultural identities in the globalization process. In this
regard, it is claimed that the global culture that has become widespread at the world level poses a threat to
the local culture and identities.
For this reason, with the effects of globalization on national identity, the indicators and political results
of the global identity crisis are being questioned in the world. This study investigates the consequences of
national identity patterns on the identity of other cultures due to their participation in the globalization
process.
Keywords: International Relations, Globalization, Global Identity, National Identity, Localization,
Identity Crisis.
JEL Code: F6.

ÖZ
Küreselleşme kavramı, genel anlamda küreselleşen bir dünya ekonomisi ortamında sosyal siyasal ve
kültürel alanlarda küresel bir toplumun oluşmaya başladığını ifade etmekte kullanılmaktadır. Yerelleşme ise
genel olarak bir devletin sınırları içinde ve dışında kültürel olarak benimsenmiş yerel kimlikleri açıklamak
için kullanılmaktadır. Küreselleşmeyi ekonomik ve sosyal bir olgu olarak ele alan bu çalışmada, küreselleşme
sürecinde kimlik arayışı, ulusal kimliğin durumu, farklı kimliklerin dayanışması ve küresel kimlik krizi
kaynaklı tartışmaların çözümlenmesini amaçlayan öneriler açıklanmaktadır.
Küreselleşme sürecinde farklı siyasi, sosyal ve kültürel kimliklerin kabul edilmesinin dayatıldığına
dair tartışmalar başlatılmıştır. Bu konuda dünya düzeyinde yaygınlaşan küresel kültürün yerel kültür ve
kimliklere yönelik bir tehdit oluşturduğu iddia edilmektedir. Bu nedenle dünyada küreselleşmenin ulusal
kimlik üzerindeki etkileriyle birlikte küresel kimlik krizinin göstergeleri ve siyasi sonuçları sorgulanmaktadır.
Bu çalışmayla kimlik siyaseti konusunda, belirli bir kültüre ait bazı ulusal kimlik kalıplarının küreselleşme
sürecine katılım nedeniyle diğer ülkelerin kültürlerine yansımasının ulusal kimlik üzerindeki sonuçları
araştırılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler, Küreselleşme, Küresel Kimlik, Ulusal Kimlik, Yerelleşme,
Kimlik Krizi.
JEL Kodu: F6.
ORAN, İbrahim Bora, Dr. Öğretim Üyesi, Istanbul Esenyurt University, Faculty of Business Administration and
Management Sciences Department of Logistics Management, ibrahimoran@esenyurt.edu.tr, Orcid no: 0000-0002-02740921 Istanbul /Turkey.
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INTRODUCTION
As impacts of the globalization started to be experienced at the end of the process of about half century
passed as from the onset of the globalization, differences of competing with multi-national capital also
revealed in the environment of globalizing free market economy. Development of globalization system in the
economic aspect points out that opportunities of making use of globalization are not same among different
countries. In the cultural aspect, it is pointed out that culture of the developed countries becomes almost an
effective business in the process of fast participation of these countries into the globalization activities and the
other countries have difficulty in offering their own cultural goods and properties since they cannot keep pace
with the world market and global competition. People who are exposed to the global cultural identity change
with the social, political and cultural impacts while the globalization system is prepared by considering
oriented to economic objectives in the establishment process, started to question the future of the local
identities. Once it is contemplated over what should be done in uncertainty of the resulting local identity and
global identity, the importance of both protection of local identities and protection of genuine culture and
identities with the participation into globalization revealed.
It should be emphasized over the national, political, cultural, local and global identity changes among
the factors playing a role while searching the impacts of the globalization model in regard to the resulting
identity crisis, identity politics and disidentification of politics. The impact of numerous variables such as
income distribution differences, poverty problems, attitudes for the global brands increasing in the global
consumer dimension between the developed and underdeveloped regions in the world on the national identity
is obviously observed. With the globalization model, participation of developed and developing countries
increased, however, it was found out that differences of regional development differences could not be
completely solved and expected successful results could not be yielded in regard to the elimination of the
poverty problems in the world. In fact, the globalization process is continuing as a dynamic process affecting
the economies of the countries having different development level and different cultural features in the world.
As a result of the fast propagation of a global culture in the world with the impact of the technology,
transportation and communication opportunities developing with the globalization, impacts on the national
identities revealed the identity crises by continuing. It is recommended to avoid the increase the problems in
the perspective of global identity for enabling the different cultural identities to live together in a global trade
environment instead of creating a disadvantage to the underdeveloped countries’ cultures that are not in the
capacity of competing by using the markets in the whole world against the cultural goods and services
produced by the developed country economies in this respect.
Globalization, Localization and Global Identity
The relation between the globalization, localization and identity aspects is among the concepts mostly
mentioned particularly in the recent years. Globalization shows its impact nearly almost in any field in the
world, as is known. However, its relation with localization and identity is evaluated within the scope of this
study.
The globalization has changed economic, social and political life of all communities in the world, with
the developments in the communication Technologies, the access dimensions exceeded the national borders.
For this reason, it enables the private capital to be get stronger by becoming popular worldwide thanks to the
globalization and technology. In the globalization and localization relation, nation states had to share their
sovereignty internationally and regionally. The country administrations started to take their decisions by
globalization conditions rather than their own preferences. During this change process, a transformation in
which traditional management oriented to the international structuring happened. The localization process
aims to contribute into the improvement of life conditions in the world by pointing out the importance of
human aspect by reproducing the understandings of globalization tendency (Ökmen and Özer, 2007). Also, it
is a matter of evaluating the impacts of globalization and localization relations on the national and global
identity in this process.
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Localization and National Identity
In respect of the identity, the localization concept is associated with the globalization concept. Since
these concepts are complementary, while the globalization is experienced in the world on one hand, its impacts
on the local and cultural values are experienced on the other hand. It is seen that localization develops as well
as the globalization over economic, sociologic and political changes in the world. While the national identities
in the world are affected from the globalization, the localization also grows stronger and traditional nationstate concept and international relations change. The localization process Works for the restructuring of
national identities against the structuring of globalization and hence, it aims to improve the humanistic
conditions (Sağdun, 1994). The localization is evaluated as an alternative to the negativities encountered
particularly due to globalization system, because, the communities have only started to create an identity by
their own essences with the localization. In fact, what is wanted to be told in this regard means “We will
accommodate to requirements of the modern era, but we will not be like you” (Huntington, 2002). Since the
previous identity characteristics changed, it is contemplated that a different definition should be made for new
identity and new identity characteristics should be determined in this regard (Huntington, 2002). It is suggested
that localization arguments and local identity approach created with the globalization entail the localization to
be thought in a compatible way with the globalization and it is recommended to direct the globalization process
to increase the national interests.
In conclusion, localization and local identities are re-evaluated by the changing economic, social and
political structure of the societies together with the globalizing world system. The globalization strengthens
its own objectives over localization and local identities.
Globalization and Global Identity
It is considered that the overdeveloped countries having the strongest economies and participating at
the highest levels in the initial years of the globalization system spread their unique values to the other
countries in the world and the national identities are transformed with the impact of the global identity.
Because the global identity emerges in an earlier and easier way in the regions where multi-national
corporations make directly foreign investments and as a result of the global trade activities. In the years when
globalization system was started, it was thought that a development in favor of the developed countries would
be created, but it is known that utilization opportunities increased with the increase of participation of the
developing countries in the subsequent years. However, since the same advantages were not available for the
undeveloped countries, it was encountered with the intense criticism of the anti-globalization people. These
critics are in fact devoted to impacts created over local identity due to the globalization.
It is claimed that while globalization leads to the global identity to form, it also enables the local
identities to revive. On the other hand, although supra-national identity formations create a change effect on
the local identity, it is pointed out that they provide the local identities to gain importance (Özyurt, 2005). In
conclusion, it is found that one of the outstanding important problems in the social and cultural aspects of the
globalization process is the identity problem and the most important reason of the transformation of cultures
with the globalization due to this change expressed as multiculturalism is the logic of the global system. In
such logical order, it is obvious that experiencing identity crises will be inevitable.
Identity Crises
It is claimed that the whole world is forced to have the same cultural identity in regard to the identity
in the field of social and cultural impacts of the globalization. It is seen that national identities gains global
cultural qualifications as a result of the simplification of the developed technology, communication and
transportation with the globalization, easier and faster acquisition of goods and services in the other countries
and changes in trade environment. Adoption of a different cultural identity featuring global characteristics by
the country communities was inevitable with the changes encountered in any field such as production,
consumption, living conditions as a result of orientation to the globalization conditions unlike the unique
identities of countries located in different regions of the world. While the opportunity of amalgamation of
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different cultures was provided thanks to the new information, image and communication opportunities that
are one of the improvements in the globalization process on one hand, they emerged as a result of repressive
effect of the dominant developed country’s cultures on the other hand (Wallerstein, 1992).
The local differences could not be removed by the hegemonic Powers who compel to the global
similarity with the globalization system, but, propagation of the global culture played an important role in
different cultural fields. For this reason, the acculturation has become an important factor in the globalization
process. Since it is not possible for the underdeveloped countries to participate into the global economy
process, the opinions saying that acculturation ability cannot be much effective are frequently expressed within
the scope of the globalization critics. The reason in this regard is shown as the inability of analyzing the
regional differences at expected rates particularly thanks to the globalization.
In conclusion, it is seen that changes experienced with the globalization system lead to identity crisis
in terms of both communities and individuals. In the cultural aspect of the globalization, the identity problem
comes to the forefront because people around every corner of the world further comprehend the ethnic,
religious and national identities gradually, they are insistent on their identities and make various demands on
behalf of their cultural identities. As a result of recognition of different cultures and increase in their impacts
with the globalization, people demand their unique cultures to be protected (Tok, 2003).
While the globalizing brands of different cultures become prevalent in any place of the world, it is
claimed that it is experienced that strong brands of the international capital are globalizing, not the
globalization of world cultures, as a result of this, global identity hegemony is revealed, not the pluralism of
the cultural identity. Thus, this leads to the identity crisis arguments (Aydın, 2002).
CONCLUSION
The structure built by the globalization system started to lead the transformation of national identity
features into other forms through the globalization activities. One of the fields where this transformation is
mostly experiences is at the identity issue. Because communities and institutions of different countries became
more relevant with each other together with the globalization, easier access and getting closer of people to
each other as a result of the new Technologies and fast relocation of the capital almost lead to the shortening
of time.
As the opportunities of making use of the globalization increase, diffusion of a global culture becomes
attractive with accommodation of communities to new Technologies on one hand, the anxiety regarding that
globalization will lead to weaken the national identities even to the eradication leads the identity conflicts to
be more often and spread by increasing the separatist activities in the countries on the other hand. As the
negative results such that regional differences could not be completely removed and important problems such
as poverty could not be completely solved due to income inequalities at the end of a long-time process passed
as from the onset of the globalization in the world emerge, the identity crises also increased. It is obviously
observed that an international identity is created apart from the national identity of the countries through the
globalization. However, claiming that the created global identity is adequate in regard to providing benefits to
be brought by the contemporary world to all communities and individuals in the world is not seen as credible.
It is understood that impacts on local identity should be considered with their positive and negative aspects
due to the problems continuing in the developing countries accommodating more late compared with the overdeveloped countries and in the underdeveloped countries still staying out of the globalization in regard to the
participation into the globalization system. It is considered that more responsibility falls onto the countries
having hegemonic power as well as the other country administrations since the economic power which the
countries have is effective rather than the ability of accommodating for conducing the commercial activities
at international level in the global competition environment.
It is seen that the globalization phenomenon should be transformed into a global success primarily by
assuming the responsibility of a global justice and behaving ethically for the humanity to live in a peaceful
and happy world in the future.
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Öğr. Gör. Aykut TOSUN121
ÖZEL GÜVENLİK ve KORUMA PROGRAMLARINDA YER ALAN YAKIN SAVUNMA
DERSİNİN ANALİZİ: NİCEL BİR ÇALIŞMA
ANALYSIS OF CLOSE DEFENSE LESSON IN PRIVATE SECURITY and PROTECTION
PROGRAMS: A QUALITATIVE STUDY

ÖZ
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki üniversitelerde bulunan programlarda yer alan Yakın Savunma
dersinin analiz edilip değerlendirilmesidir. Araştırma konusunu oluşturan veriler Google arama motoru ve
üniversitelerin elektronik sayfalarında yapılan tarama sonucu elde edilmiştir. Bu çalışma; 2021 yılında yapılan
verilerle sınırlıdır.
Çalışmada elde edilen veriler, ders için hedeflenen amaçlar doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bu
çalışma nitel bir tarama çalışmasıdır. Bulgular, içerik analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiş ve elde edilen
veriler tablo yardımıyla yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özel Güvenlik ve Koruma, Yakın Savunma, YÖK, Program Analizi, Eğitim.

ABSTRACT
The aim of this study is to analyze and evaluate the Close Defense course in the programs in
universities in Turkey. The data constituting the subject of the research has been obtained as a result of the
Google search engine and the electronic pages of the universities. This work; limited to data made in 2020.
The data obtained in the study were evaluated in line with the aims targeted for the course. This study
is a qualitative survey study. The findings were analyzed using the content analysis method and the obtained
data were interpreted with the help of tables.
Keywords: Private Security and Protection, Close Defense, YÖK, Program Analysis, Education.
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GİRİŞ
Özel güvenliğin amacı toplumsal düzenin korunması bakımından kanunlarımızla güvence altına alınan
hak ve hürriyetlerin tesisine yönelik hizmetlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve düzenin korunmasıdır.
İnsanoğlu ilkçağlardan günümüze uzanan süreçte güvenliğini hep bir sorun alanı olarak tanımlamış ve bu
sorunun çözümü içinde her türlü tehdide karşı kendini korumayı başarmıştır.
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve
meslek yüksekokullarında bu mesleğe dair programlar artmaya başlamıştır.
Yakın Savunma dersleri; insan yaradılışına aykırılık göstermeyen, her türlü boy ve kiloda insanın,
öğrenip rahatça uygulayabileceği bir eğitim yapısına sahiptir. Kişinin yaşı veya fiziksel yapısı savunma
eğitimini öğrenip uygulamasına engel değildir. Öncelik olarak yapılması gereken kazanacağı iyi bir beden
eğitiminden sonra adım adım savunma tekniklerini çalışmaktır. (Uçkun, C.G., vd., 2013).
Çağımızda gelinen nokta; güvenlik konusunun vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğu ve stratejik öneminin
bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu ihtiyacın doğru bir şekilde karşılanması için eğitim şarttır. Bahse
konudan hareketle bu çalışma, ülkemizin özel güvenlik eğitiminde niteliğin artırılması noktasında büyük önem
taşımaktadır.
Üniversitelerde 2000’li yılların başında kurulan ve günümüz itibari ile 36 üniversitede yer aldığı
bilinen okulların Özel Güvenlik ve Koruma Programlarının dersleri içerisinde yer alan “Yakın Savunma”
derslerinin profili ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Metot
Bu araştırmada ülkemizde önlisans düzeyinde özel güvenlik eğitimi veren üniversitelerin, özel
güvenlik ve koruma programlarının bir analizi yapılarak, mevcut durumlarının tespit edilmesi
amaçlanmaktadır. 27 Mayıs 2021 tarihi saat 13:45 de ilgili üniversitelerin sayfasından alınmış bilgilere
istinaden öğrencilerin 2(iki) yıllık eğitim öğretim yıllarında aldıkları “Yakın Savunma” derslerinin 4(dört)
dönemlik ders müfredatlarında kaç dönem ve ders saati olduklarını inceleyen bir çalışmadır. Çalışmada,
öncelikle kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. Daha sonra Türkiye’de önlisans düzeyinde özel güvenlik
eğitimi veren üniversitelerin özel güvenlik ve koruma programlarının müfredat dersleri incelenerek, mevcut
durum tespit edilmeye çalışılmıştır.
Çalışmanın evrenini ülkemizdeki üniversitelerin özel güvenlik ve koruma programları
oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencisi olmayan üniversiteler kapsama dahil edilmemiş olup, halen bu konuda
eğitim veren üniversitelerin özel güvenlik ve koruma programları örneklem olarak kabul edilmiştir.
Bulgular ve Yorumlar
Ülkemizde 2020 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzu’nda Özel Güvenlik ve Koruma Programı bulunan toplam 37 üniversite bulunmaktadır.
Çalışmaya konu olan programların müfredat dersleri incelendiğinde (Tablo I) toplam ders sayısının
ortalama 2 saat ve dönem olarak ağırlıklı olarak 4 olduğu görülmüştür.
Tablo 1. “Yakın Savunma” Dersinin Yer Aldığı Programlar ve Ders Analizi
S/
No
1

2

Ünivers
ite MYO Adı
Adıya
man Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
MYO

Aksara
y
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
MYO

Döne

Ders
adı

mi
Yakın

Savunma I
Yakın
Savunma II
Yakın
Savunma
Teknikleri-I

Z

T

Dön

U

/S

em Adedi

3.Ya

Z

1

2

3

4.Ya

Z

1

2

3

3

Z

2

2

4

Eğit
im
Süresi
Toplamı
6

rı Yıl

rı Yıl
Yarı Yıl
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Artvin
Çoruh Üniversitesi
Artvin MYO

Bitlis
Eren Üniversitesi
Adil Cevaz MYO
Çankırı
Karatekin
Üniversitesi
Yapraklı MYO

Gaziant
ep
Üniversitesi
Oğuzeli MYO

Giresun
Üniversitesi
Espiye MYO
İstanbu
l
Üniversitesi
Cerrahpaşa Teknik
Bilimler MYO

Kafkas
Üniversitesi
Sarıkamış MYO
Karabü
k
Üniversitesi
Eskipazar MYO

Kocaeli
Üniversitesi
Hereke
Ö.İ.U
MYO

Pamuk
kale Üniversitesi
Acıpayam MYO

Tokat
Gaziosmanpaşa

Yakın
Savunma
Teknikleri-II
Yakın
Savunma
Teknikleri-I
Yakın
Savunma
Teknikleri-II
Savun
ma Sporları
Savun
ma Sporları
Yakın
Savunma
Teknikleri-I
Yakın
Savunma
Teknikleri-II
Yakın
Savunma
ve
Koruma
Teknikleri–I
Yakın
Savunma
ve
Koruma
Teknikleri–II
Yakın
Savunma I
Yakın
Savunma II
Yakın
Savunma
Teknikleri-I
Yakın
Savunma
Teknikleri-II
Yakın
Savunma
Teknikleri-III
Yakın
Savunma
Teknikleri-IV
Savun
ma Taktikleri
Yakın
Savunma
Teknikleri-I
Yakın
Savunma
Teknikleri-II
Yakın
Savunma I
Yakın
Savunma II
Yakın
Savunma I
Yakın
Savunma II
Yakın
Savunma III
Yakın
Savunma IV
Yakın
Savunma I

4.Ya

Z

2

2

4

1

Z

2

2

4

2

Z

2

2

4

1

Z

2

2

4

2

Z

2

2

4

1

Z

2

1

3

2

Z

2

1

3

3

Z

2

0

2

4.Ya

Z

2

0

2

1

Z

1

1

2

2

Z

1

1

2

1

1

3

4

2

1

3

4

3

1

3

4

4.Ya

1

3

4

rı Yıl
8

Yarı Yıl
Yarı Yıl
8

Yarı Yıl
Yarı Yıl
6

Yarı Yıl

Yarı Yıl
4

Yarı Yıl

rı Yıl

4

Yarı Yıl
Yarı Yıl
16

Yarı Yıl

Yarı Yıl
Yarı Yıl
rı Yıl
3

Z

2

2

4

4

1

Z

2

2

4

8

2

Z

2

2

4

1

Z

3

0

3

2

Z

3

0

3

1

Z

1

2

3

2

Z

1

1

2

3

Z

1

2

3

4.Ya

Z

1

2

3

1.Ya

S

1

2

3

Yarı Yıl
Yarı Yıl
Yarı Yıl
6

Yarı Yıl
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Üniversitesi Erbaa
MYO
Yakın
Savunma II

2

S

1

2

3

Yarı Yıl

Tablo I. “Yakın Savunma” Dersinin Yer Aldığı Programlar ve Ders Analizi (Devam)
Üniversite

S/
No
1
4

1

16

Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Salihli

17

Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi/Köyceğiz

adı

emi

Yalova
Üniversitesi Çınarcık
MYO

Yakı
n
Savunma
Teknikleri-I

Yarı Yıl

Zonguldak
Bülent
Ecevit
Üniversitesi Devrek
MYO

5

Yakın Savunma
Teknikleri-II

4 Yarı Yıl

Z

2

2

4

Yakın Savunma I

2.Yarı Yıl

Z

3

0

3

6

Yakın Savunma II
Yakın Savunma I

3 Yarı Yıl
1 Yarı Yıl

Z
Z

1
2

2
1

3
3

6

Yakın Savunma II

2 Yarı Yıl

Z

2

1

3

MYO

MYO

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

Dön

Ders

MYO Adı

Manisa
Celal
Bayar
Üniversitesi
Salihli
MYO

Manisa
Celal
Bayar
Üniversitesi
Salihli
MYO
Yakın
Savunma II
Muğla Sıtkı
Koçman
Üniversitesi/Köyceğiz
MYO
Hatay
Mustafa
Kemal
Üniversitesi Antakya
MYO
Nevşehir
Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi Avanos
MYO
Niğde
Ömer Halis Demir
Üniversitesi
Niğde
Sosyal Bilinler MYO

Yakı
n
Savunma
Teknikleri-II
Yakı
n
Savunma
Teknikleri-III
Yakı
n
Savunma
Teknikleri-I
Yakı
n
Savunma
Teknikleri-II
Yakı
n Savunma I
Yakı
n Savunma II
Yakı
n Savunma I

Dö
nem Adedi

Eğit
im
Süresi
Toplamı
Zor
unlu 8
Seç
meli 2

Z

T

U

2

Z

2

2

4

3

Z

2

2

4

Tüm

S

2

0

2

3

Z

2

2

4

8

4

Z

2

2.Ya

Z

3

0

3

6

3

Z

1

2

3

2.Ya

Z

3

0

3

Z

2

1

3

3

1

Z

2

1

3

6

2

Z

1

2

3

3

4

S

1

2

3

3

1

Z

3

1

4

8

2

Z

3

1

4

3

Z

2

1

3

4

Z

2

1

3

1

Z

2

1

3

/S

Yarı Yıl
Yarıyıl
Yarı Yıl

Yarı Yıl
rı Yıl

Yarı Yıl
6

rı Yıl

2
Yarı Yıl
Yakı
n Savunma I

Yarı Yıl

Yakı
n Savunma

Yarı Yıl
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n Savunma
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Yakı
n
Savunma
Teknikleri-I
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Ata
Üniversitesi
Düziçi
MYO

Yakı
n
Savunma
Teknikleri-II
Yakı
n Savunma ve
Koruma
Teknikleri–I

Siirt
Üniversitesi
Teknik
Bilimler MYO

Yakın Savunma
ve
Koruma
Teknikleri–II
Yakı
n
Savunma
Teknikleri-I

Yarı Yıl

Yarı Yıl
6

Yarı Yıl

Yarı Yıl

Yarı Yıl
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Tablo I. “Yakın Savunma” Dersinin Yer Aldığı Programlar ve Ders Analizi (Devam)
Üniversite
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No
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2
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2
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3
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3
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3
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Kastamonu Üniversitesi Kastamonu MYO Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü ders planında
Yakın Savunma, Yakın Savunma Teknikleri ya da Savunma Sporları vb. ders bilgisine ulaşılamamış olup 1
sınıf bahar yarıyılında Kişi Koruma, Vip Koruma derslerinin olduğu görülmüştür.
Yalova Üniversitesi Çınarcık MYO da ise Yakın Savunma Teknikleri I ve II Zorunlu II Yakın
Savunma Teknikleri III dersi ise seçmeli olarak eklenmiş böylece öğrenciler için 8 saat seçmeli dersleri alan
öğrenciler için 11 saat olarak eğitim görmüşlerdir
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos MYO da ise Yakın Savunma dersi olarak 4 Yarı Yılda
seçmeli ders olarak yer almakta ve seçmeli gurup içerisinde dersi seçmek isteyen öğrenciler tarafından ders
eğitimi verilmektedir
Ankara Üniversitesi Ayaş MYO da ders İçerikleri kısmında Yakın Savunma I ve Yakın Savunma II
derslerinin toplam ders saatinin 4 saat olduğu görülmekte olup Zorunlu ya da Seçmeli bilgisi olmadığı için
belirtilmemiştir.
Iğdır Üniversitesi Iğdır MYO Özel Güvenlik Programında Yakın Savunma Teknikleri I, Yakın
Savunma I ve Yakın Savunma Teknikleri II, Yakın Savunma II Dersleri bulunmakta olup Yakın Savunma
Teknikleri I ve II dersleri temel alınmıştır.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesinde ise Yakın Savunma Sporları ile ilgili bir
derse rastlanılmamıştır
Erzurum Atatürk Üniversitesi Horasan MYO Özel Güvenlik ve Koruma Programında Yakın Savunma
I ve Yakın Savunma II dersleri olduğu görülmüş Yakın Savunma I dersinin AKTS değerinin 5.0 olduğu, Yakın
Savunma II dersinin AKTS değerinin 4.0 olduğu ancak ders saati ve teori, uygulama saatleri bilgisine
ulaşılamamıştır.
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim fakültesinde ise Yakın Savunma Sporları ile ilgili bir derse
rastlanılmamıştır.
SONUÇ
Yakın Savunma dersleri; gerçekçi senaryolarla, basit hamleler ve pratik tekniklerin kullanımına dayalı
eğitim anlayışı üzerine oluşturulmuştur. Tüm taktikler ve teknikler gerçek hayat koşullarında en fazla
etkinlikte kullanılabilecek biçimde geliştirilmiştir (Uçkun, C.G. vd.).
YÖK’ e bağlı üniversitelerimizin Yakın Savunma dersleri incelendiğinde Özel Güvenlik Koruma
Programlarının Ders Planlarına göre haftalık ders saatleri eğitim süreleri boyunca saatlik olarak incelendiğinde
en az 3 saatlik ders zamanı dilimi verildiği en fazla ise 16 saatlik zaman dilimi verildiği tespit edilmiştir. Spor
aktiviteleri tekrar ve çalışma parametreleri içerdiği için ders saatlik kısmının arttırılabileceği ve haftalık gün
sayısına göre farklı gün ve saatlerde zaman dilimi arttırılarak öğrencilerin öğrenilen savunma hareketlerini
daha iyi kavramalarına ve uygulaya bilirliklerinin arttırılacağı düşünülmektedir.
Dünya konjonktüründe yaşanan gelişmeler göstermektedir ki hızla değişebilen gündem, ortak
amaçlarla hızla bir araya gelebilen kitleler, belirsizlikler, değişime uyum yeteneği yüksek ve yeterli ölçüde
caydırıcılığa sahip güvenlik güçlerini zorunlu kılmaktadır (Berk, 2015).
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(35)
Öğr. Gör. Sibel ÇOLAK BONCUKÇU122
DESEN MUSİKİ İLİŞKİSİNDE İLHAN MİMAROĞLU JEAN DUBUFFET ÖRNEĞİ
THE EXAMPLE OF İLHAN MİMAROĞLU JEAN DUBUFFET ON THE RELATIONSHIP WITH
PATTERN MUSIC

“Göz kavrar beyin ise o şeye şeklini verir.”
Paul Cézanne

ÖZ
En eski çağlardan günümüze değin kadim bir şekilde varlığını sürdüren sanat; bilim ve teknolojide
yaşanan gelişmeler neticesinde açılan yeni ufuklar ile birlikte, bir yandan insanoğlunun hayal gücünün
sınırlarını zorlarken bir yandan da üretilen sanat eserlerinde kullanılan yöntemlerin değişmesine neden
olmuştur. 1960’lı yıllarda, 19.yüzyılın sonlarında ortaya çıkan modern sanat kavramı artık yerini çağdaş sanata
bırakmaya başlamış özellikle görsel sanatlarda estetik kaygıya dair reddiyeler ortaya çıkmış, aynı dönemlerde
işitsel sanatlarda da yükselişe geçen elektronik müzik, tam anlamı ile ezber bozmuştur.
Ham Sanat kavramı ve elektronik müziğin ortaya çıkışı gibi konulara değinilecek olan bu makalenin
ana noktasını, Jean Dubuffet ve İlhan Mimaroğlu’nun resim, hareket ve müziği bir arada kullandıkları Coucou
Bazar adlı gösteri oluşturmaktadır. Gerçekleştirildiği dönem itibari ile oldukça sıra dışı olup ses getiren bu
gösteri, günümüz sanatçılarına ilham olmasının yanı sıra, çağının çok ötesinde çalışmalar yapmış olan dünyaca
ünlü bestecimizin de farklı eserlerinde kullanmayı tercih ettiği görselliğin seyri açısından değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ham Sanat, Elektronik Müzik, Jean Dubuffet, İlhan Mimaroğlu.

ABSTRACT
Art, which has survived from the earliest times to the present, With the new horizons opened as a result
of the developments in science and technology, on the one hand, it pushed the limits of the imagination of
human beings, on the other hand, it also caused a change in the methods used in the works of art produced.
In the 1960s, the concept of modern art, which emerged at the end of the 19th century, started to leave its
place to contemporary art, especially in the visual arts, rejections of aesthetic concerns emerged, and
electronic music, which was on the rise in the auditory arts in the same period, has completely changed the
game.
The main point of this article, which will deal with issues such as the concept of Raw Art and the
emergence of electronic music, is the show called Coucou Bazar, in which Jean Dubuffet and İlhan Mimaroğlu
use painting, movement and music together. This show, which was quite extraordinary and resounding as of
the period it was held, will be evaluated in terms of the visuality that our world-famous composer, who has
worked far beyond his time, prefers to use in his different works, as well as being an inspiration to today's
artists.
Keywords: Art Brut, Electronic Music, Jean Dubuffet, İlhan Mimaroğlu.

ORCID: 0000-0001-5556-467X; Araştırmacı ID: 240032; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi / GSMYO; Üsküdar
(Atik Valide) Yerleşkesi; Valide-i Atik Mah. Kartalbaba Cad. No: 36 Üsküdar /İstanbul/TÜRKİYE.
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1.
GIRIŞ
19.yüzyılın başında biçimlerin ve dünyanın gerçek görüntüsü ve gözün algılama sürecine dair Johann
Wolfgang Von Goethe (1749-1832), Arthur Schopenhauer (1788-1860), restorasyonda romantik görüşün en
önemli temsilcisi olan John Ruskin (1819-1900), ressam ve eleştirmen olan Roger Fry’ın (1866-1934) yapmış
oldukları bazı bilimsel çalışmalar neticesinde Newton’un öne sürdüğü optik kurallarına karşı, Almanya’da
ortaya çıkan reddiyenin bir parçası oldukları, özellikle de Schopenhauer ve Goethe’nin, bu konu ile ilgili
olarak Newton’a cephe aldıkları bilinmektedir. Goethe, sezgisel perspektifi merkeze alarak yapmış olduğu,
sanatta renk kullanımları ile ilgili araştırmalar sonucunda 1810 yılında Renk Öğretisi (Zur Farbenlehre) adlı
kitabını yayımlamış ve renk kavramını, genel geçer doğa formülleri arasında en iyi görülebilen ve
kavranabilen, göz organını anlamlaştıran ve böylece göz duyusuna hitap eden en temel doğa olgusu olarak
ifade etmiştir (Goethe, çev.2013:28). Schopenhauer’e göre ise renk, göz ile birlikte tüm bedeni
kapsamaktadır. Burada Goethe ve Schopenhauer’i ortak paydada buluşturan husus, renk ile ilgili yaptıkları
açıklamalarda fizyolojik görüngüyü öne çıkarmalarıdır (Crary, çev.2004:87). Soyut resmin öncüsü olarak
kabul edilen Rus ressam Vasily Vasilyevich Kandinsky (1866-1944), Fransız renk teorisyenlerinin bilimsel
temelinden ziyade Goethe’nin sezgisel yaklaşımına daha yakın bir duruş sergilemesi ile bilinmektedir.
Kandinsky renklerle soyut ve kuramsal bir dil kurmaya çalışmış̧ kompozisyon dizilerinde renk ilişkilerini
müziğe eşdeğer kabul edilen bir yaklaşımla çözümlemiştir. Tüm bunlar ile birlikte Kandinsky, her bir rengi
doğru titreşimi yakalamak için müzisyenin dokunduğu tuşlara benzetmektedir (Farago, çev.2006:187).
20. yüzyıla gelindiğinde, Bruce Neuman’ın estetik kaygısından uzak, anlamın, üstünlüğünü
vurgulayarak öne çıkaran kavramsal çalışmaları, özellikle 1960’ların ortalarından itibaren filmler,
hologramlar, neon duvar rölyefleri, fotoğraflar, video ve performans sanatları üzerine birçok çalışma
gerçekleştirmiş olan çağdaş Amerikan sanatçıları arasında özel bir yere sahiptir. Yapıtlarında çoğunlukla var
oluş ve yabancılaşma kavramlarına işaret etmek amacıyla ironi ve kelime oyunlarına başvuran Neuman’ın
kullanmakta olduğu tüm bu deneyimler hem sonuçları hem de mevcut halleri ile tam anlamı ile desene karşılık
gelmektedir (https://www.guggenheim.org/artwork/artist/bruce-nauman, Erişim Tarihi:08.03.2021). Bu
bağlamda, Neuman’ın çalışmalarında malzeme olarak desenin anlamını tersine çevirdiği söylenebilmektedir
(Dexter, 2005:7).
2.
Jean Dubuffet
20. yüzyılda, Fransız ressam, heykeltıraş ve yazar olan Jean Philippe Arthur Dubuffet (1901-1985)
alaylı ressamlara olan ilgisinin neticesinde 1942’de, Türkçeye Ham Sanat olarak çevrilen “Art Brut”
kavramını ortaya atmıştır. Dubuffet’nin öncüsü olduğu bu sanatın temel amaçlarından biri açık bir şekilde,
bireyin toplumsal koşullanmışlığının tüm kalıplarını sarsmak ve bu çerçevede estetik anlamda en yüce erek
olarak tasarlanmış güzel imgesini yerle bir etmektir şeklinde açıklanabilmektedir (Doğan, 2017:2783). Bahsi
geçen bu kavram, daha ziyade sanat eğitimi almayan ve sanat dünyasının dışından gelen kişilerin dışavurumcu
bir tavırla resimsel anlatımlarını simgeler nitelikte kullanılmıştır (Llyod, 2000:94,109). Dubuffet, sanatı
konusundaki düşüncesini şöyle dile getirmiştir;
"Ben bireyciyim, yani birey olarak işlevimin, toplumun iyiliği gereği getirilecek her çeşit zorlama ve
kısıtlamaya karşı çıkmak olduğunu düşünüyorum. Bireyin çıkarları toplumun yararıyla karşıtlık halindedir.
İkisine birden hizmet etmek istenirse, sonunda olsa olsa ikiyüzlülüğe ve kafa karmaşasına varılır. Toplumun
yararına göz kulak olmak devletin işidir, benim işimse bireyin yararının üstüne titremektir.” (Altuğ,
2005:28,31).
Dubuffet’nin eserleri ve söylemlerinde öne çıkan moderniteye karşı olan reddiyesi, eserlerinde
kullandığı dışavurum olgusu ile birleşerek ilkel toplumların ortaya çıkardığı eserlerle benzerlik
göstermektedir. Burada bahsi geçen ilkel kelimesinin yetersizliğin, cehaletin ya da geri kalmışlığın temsil
edildiği bir kavram olarak düşünülmemesi gerekmekte, aksine basit alet yapabilen, eser üretebilen ve hatta
yaratıcılığını, hissettiği ilk duygular ile aktarabilen bir kavram olarak kullanıldığına dikkat edilmelidir. Bu
bağlamda, Dubuffet’nin eserleri ile ilkel toplumların eserleri arasında açık bir bağlantı olduğu aşikardır
(Drouin, 1949). Batı kültürünün “uygar” tanımını sadece kendisine ait bir özellik olarak kabul etmesi
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neticesinde batının kendisi dışında kalan tüm kültürlerin de doğal olarak “ilkel” olduğuna dair ısrarcı bir
inanışa sahip olduğu bilinen bir gerçek olarak varlığını sürdürmektedir. Farklı bir disiplin olarak mimari tarihi
üzerinden bu önermenin en büyük kanıtı olarak gösterilebilecek olan örnek hiç şüphesiz Sir Banister
Fletcher’in dünyadaki farklı kültürlere ait mimarilerin, kronolojik olarak mimari tarihindeki durumlarını
şematik olarak gösteren “Mimarlık Ağacı” figürüdür. Fletcher’in, Mimarlık Ağacı ile aslında sömürgeci bir
benmerkezcilik üzerine temellendirerek ele aldığı bu konuda batı dışında kalan diğer tüm kültürleri mimarlık
özelinde dışlamak gibi bir görev üstlendiğini söylemek dahi mümkündür. Tarihsel değeri olan mimarlık batı
uygarlığına ait gösterilip söz konusu çeşitlilikler, mimarlık akımları ya da üslupları ile nitelendirilirken, batı
dışında kalan uygarlıkların mimarlıkları sadece coğrafyalarının isimleri ile anılmakta yani “ilkel” kabul
edilmektedir (Ek, 2018). Prensip sahibi bir sanatçı olarak nitelendirilen Dubuffet, Ham Sanat kavramı ile bir
nevi Batı kültürünün kendi eliyle yarattığı gerçeklik algısının ne denli yapaylaştığını ve bununla birlikte bu
algının nasıl dayatıldığını gözler önüne sererken, klasik üsluba dair reddiyesini, kuramsal yaklaşımının yanı
sıra eserlerinde kullanmayı tercih ettiği katran, plastik, alçı gibi genellikle kaba ve farklı olarak nitelendirilecek
malzemeler ile de ortaya koymuştur. Dubuffet, tercih ettiği malzeme seçimlerini “En bayağı ve kolay bulunan,
en işe yaramaz oldukları için başta akla gelmeyen sıradan malzemeleri kullanmayı hep çok sevdim, hatta bu
bende vazgeçilmez bir kara tutku haline geldi, sanatımın, aşağılanmış değerlere eski saygınlıklarını geri verme
olduğunu ilan etmeyi seviyorum.” sözleri ile ifade etmiştir (Ragon, çev.1987:41). Kendine özgü davranış ve
karakter özellikleri ile entelektüel bir tavra da sahip olan Dubuffet, “Resme bir şenlik ve masumiyet ortamında,
sanki müzeler, eleştirmenler, sanat ticareti hiç yokmuş gibi sıfırdan başlama düşleri içinde” olan bir ressam
olarak da nitelendirilmektedir (Waresquiel, çev.2004:205).
Fransız sanat ve edebiyat eleştirmeni Michel Ragon (1924-2020), Dubuffet’den bahsederken şunları
söylemektedir;
“Yirmi beş yılda değişen, Dubuffet‘nin yapıtının hacmidir. Picasso’nunki dışında 20. yüzyılda
Dubuffet‘ninkinden daha zengin, çeşitli, sürekli sıçramalı, onunki kadar deneysel, buluşlarını ana örneğe
varıncaya kadar eşeleyen, sonra da bir başka yere yönelmek üzere terk eden bir başka yapıt bulunabileceğini
sanmıyorum. Dev bir yapıttır bu. Hem ressam hem heykeltıraş hem taş basımcı hem yazar hem koleksiyoncu
hem animatör yapıtıdır. Dubuffet en çok yazmış çağdaş ressamdır kuşkusuz hem kaligrafik bir yazıyla yazılmış
fonetik öyküler, hem de kendi resmini konu alan kuramsal metinler. Yazılara en fazla konu olmuş ressamdır
aynı zamanda. İlk eleştirmeni Limbour, ilk menajeri Michel Tapiè, onu New York pazarına sokan Clèment
Greenberg, James Fitzsimmons, Gaetan Picon, Andrè Pieyre de Mandiargues, Jean Grenier...
Bibliyografyası, yapıtı çapında olmuştur” (Ragon, çev.1987:39).
3.
İlhan Mimaroğlu
Jean Dubuffet’nin moderniteye dair bir reddiyesi olarak ortaya çıkan Ham Sanat kavramı ile neredeyse
eş zamanlı olarak sanatın bir diğer ve güçlü alanı olan müzikte de elektronik müzik türü yükselişe geçerek
adından oldukça sık bahsettirmekteydi. Ülkemizde, ortaya çıktığı devirde “Türk Milli Mimari Rönesansı”
daha sonraki dönemlerde ise “I. Ulusal Mimari Akım” olarak adlandırılan mimari üslubun (Çolak Boncukçu,
2019:105) en kıymetli temsilcilerinden biri ve Avrupalıların 2. Mimar Sinan olarak nitelendirdiği, günümüz
Türkiye’sinde 20 TL’lik banknotların üzerinde görseli bulunan Mimar Kemaleddin’in (1870-1927) oğlu olan
Türk müzisyen İlhan Mimaroğlu (1926-2012), Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra, 1955 yılında
Rockefeller bursu ile New York'a gelerek müzik eğitimi almıştır (Say, 2005:483). Jack Beeeson (1921-2010)
ve Chou Wen-chung (1923-2019) ile müzik teorisinin yanı sıra Paul Henry Lang (1901-1991) ile müzikoloji
çalışan Mimaroğlu ayrıca Kolombiya Üniversitesinde ders vermekte olan ve elektronik müzik alanında hatırı
sayılır bir isim olan Viladimir Alexeevich Ussachevsky (1911-1990) ile de birlikte çalışmıştır (Say, 2005:483).
Müzik eğitmeni ve müzik yazarı olan Ahmet Say (1935-), Mimaroğlu’nun Columbia-Princeton
Electronic Music Center’da 1963 yılında beste çalışmaları yaptığını, 1971-72’de Guggenheim bursunu
kazanmış olduğunu, bestecinin ayrıca Sounds of America, Jazz as an Art, 11 Contemporary Composers, A
History of Music, Little Encyclopedia of Western Music, Diary without Datelines isimli kitaplarından da
bahsetmek gerektiğini, ayrıca Mimaroğlu’nun elektronik müzik ve sinema sanatının aynı gelişme gücüne
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sahip oluğu ve aynı özellikleri barındırdığı görüşünü savunduğunu, tüm bunlara ek olarak kompozisyon
yöntemleri geliştirerek, kaydedilmiş seslendirmelerde bireysel yoruma egemen olma düşüncesini benimsemiş
olduğunu aktarmaktadır (Say, 2005:484).
İlhan Mimaroğlu ile özdeşleşmiş olan elektronik müzik de tıpkı sanatın diğer disiplinlerinde olduğu
gibi bilimsel ve teknolojik gelişmelerden etkilenerek evirilmiş ve söz konusu gelişmeler bu musiki tarzında
da yeni ufuklar açmıştır. Özellikle 19.yüzyılın sonlarına gelindiğinde sesin bir ortama kaydedilmesinin yanı
sıra farklı ortamlara iletilmesi ile ilgili çalışmalar da hız kazanmış, ses uygulamaları, sesin içeriği ve doğası
ile ilgili olan bilgileri bize aktarmıştır (Erdal, 2016:73). Ahmet Say’a göre, bu gelişmeler 20.yüzyıla ışık
tutarak sesin elde edilmesi ve sesin karakteristik yapıları üzerinde etkili olan bazı gereçlerin de gelişmesine
neden olmuştur. Say, ses kaydının alınabilmesi için gerekli olan mikrofon, hoparlör gibi teknolojik cihazlar
ve manyetik şeritler, dolayısı ile teyplerin de bu gelişmelere bağlı olarak çeşitlendiğini öne sürmektedir (Say,
2005:514,515). Elektro-akustik adı verilen bir teknoloji ile birlikte ise sesin karakteristik değerleri ve ölçüleri,
hızı, dalga boyu, frekansı ya da şiddeti gibi unsurlar üzerinde çalışmalar yapılmaya başlanmış ayrıca sesin tını
özellikleri üzerinde de değişiklikler yapılabilmiş ve hatta tınılar taklit edilebilmiştir (Say, 2005:514,515).
Bahsi geçen teknoloji ile yapılan müziğe genel anlamda elektro-akustik müzik adı verilmekle beraber
Elektronische Musik, Musigue Concrete ve Tape Music gibi farklı adlandırmalar da yapılmıştır.
Elektronische Musik (elektronik müzik) terimi Almanya’da, Musique Concrete (somut müzik)
Fransa’da ve Tape Musik (teyp müziği) ise Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmış ve bu coğrafi
farklılıklar nedeni ile üç ayrı dilde farklı şekillerde ifade edilmiştir. Mimaroğlu’nun bir dönem birlikte çalışmış
olduğu Ussachevsky, bu alanda yaptığı çalışmalara Tape Music (teyp müzik) adını vermiş̧, daha sonraları
Kolombiya Üniversitesinde başlattığı dersin adına ise “Electronic Music” demiştir (Mimaroğlu, 1991:20,21).
İlhan Mimaroğlu’na göre terimlerle ilgili olan bu çeşitlilik terimlerin sanki aralarında anlam farkı varmışçasına
her birinin farklı türlerdeki müziği ifade ettiği yanılgısına sebebiyet vermiştir (Mimaroğlu, 1991:20). Ortaya
çıktığı dönemde bu terimler farklı kişiler, kuruluşlar veya topluluklar tarafından temsil edilmiştir. Almanya’da
ortaya çıkan “elektronische musik” terimi, Köln kentinde bulunan Batı Alman radyo ve televizyon kurumu
(WDR) radyosunun stüdyosunda gelişen bir beste okulunu temsil etmektedir. Almanya’da yapılan bu müzik
türünde elektronik kaynaklı seslerin yanı sıra doğal kaynaklı seslerin de kullanıldığı bilinmektedir. Bu okulun
önde gelen bestecisi ise Karlheinz Stockhausen olup “Gesang der Jünglinge” (Gençlerin Şarkısı) eseri bu
türün bir örneğidir (Mimaroğlu, 1991:21). Elektronik Müzik (Elektronische musik) daha çok elektronik
kaynaklı seslerin kullanılması ile diğer iki türden farklılık göstermektedir. Mimaroğlu, elektronik kaynaklı
seslerin soğuk algılanması düşüncesi sebebiyle Fransa’da ortaya çıkan Somut Müzik (Musique Concrete)
türünde müzik yapanların ise daha ziyade doğal kaynaklı sesleri daha fazla kullanmayı tercih ettiklerini öne
sürmektedir (Mimaroğlu, 1991:22). Bu çalışmaların somut olarak nitelendirilmesinin asıl sebebi çalışmalarda
kullandıkları doğal ses kaynaklarının somutluğu değildir. Mimaroğlu’nun konu ile ilgili şöyle bir
karşılaştırması bulunmaktadır;
“Kullanılan ses kaynağı ne olursa olsun, ortaya çıkan bestenin, ancak kâğıt üzerinde gerçekleşip,
(demek oluyor ki, soyut olarak gerçekleşip) seslendirilmeyi bekleyen geleneksel besteye karşıt, sonuçlanmış̧
somutluğuydu” (Mimaroğlu, 1991:22).
Avrupa’da farklı sanat disiplinleri ile de ilgilenmiş olan John Cage (1912-1992), Los Angles’da ilk
olarak Richard Buhling ve sonrasında Cowell’dan kompozisyon eğitimi almış ayrıca Cowell ile batılı olmayan
halk ve çağdaş müzik çalışmaları gerçekleştirmiştir. Schönberg’in öğrenciliğini yaptığı dönemde Cage için
rastlamsallık müzikte ziyadesiyle kullandığı bir yöntem olmuştur (Erdal, 2016:79). 1940 ve 1950’li yıllarda
yaptığı çalışmalar neticesinde Guggenheim Vakfı’ndan ve National Academy of Arts and Letters’dan ödüller
kazanan Cage, avant-garde çalışmalarının yanı sıra elektronik müzik çalışmaları da yapmıştır. John Cage
hakkında söylenebilecek en önemli hususlardan biri de konserlerinde işitsel ve görsel temaları bir arada
kullanarak konserlerini farklı bir boyuta taşıması ve bu özelliği sayesinde audio-visual (işitsel- görsel)
eserlerin de öncüsü olarak tanınmasıdır. Cage, özellikle 1952 yılında bestelemiş olduğu “Su Müziği” adlı
eserde hem işitsel hem de görsel temaları kullanması ile öne çıkmıştır (Say, 2005:277).

294

http://www.turansam.com
*************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2021; Ay: Haziran; Cilt: 13/İLKBAHAR, Sayı: 50
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: June; Volume: 13/SPRING, Issue: 50
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

İlhan Mimaroğlu’nun yüksek bir entelektüel zekâ barındırdığı yaratıcı dünyası içerisinde müzik kadar
görselliğin de önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Sanatın başka bir disiplini olan sinemada da
Mimaroğlu adı, Federico Fellini’nin 1969 yapımı “Satyricon” filminin müziklerinde Nino Rota ile birlikte
karşımıza çıkmaktadır. Mimaroğlu, aslında film için özel bir beste yapmamış, Fellini, Mimaroğlu’nun
müziklerini çok beğendiği için filmine daha sonra eklemiştir. Besteci bu konu ile ilgili şunları söylemiştir;
“Fellini bir ölçüde ün kazandırdı bana, tanışmadım onunla; telefonda dahi konuşmuş değilim.
Müziğimi plaktan duymuş. Satyricon’da Nino Rota’nın müziğinin yanında, ses şeridi için prelüdlerimden
ikisini kullanmak istemiş. Plak şirketi aracılığı ile bu istek bana bildirildiğinde gerekeni yaptım, müzikleri
hazırlayıp film şirketine gönderdim.” (Mimaroğlu, 1996:88).
Ayrıca Mimaroğlu, “Geldim, Gördüm, Geçtim Gittim” adlı kitabında da bu konuya şu cümleler ile
değinmiştir;
“Fellini’nin filmlerinden bazılarının müziğini bestelemedim; Fellini yalnızca bir filminde,
Satyricon’da elektronik prelüdlerimden ikisini kullandı” (Mimaroğlu, 2001:139,140).
Mimaroğlu hakkında elbette daha söylenecek çok söz var. Her ne kadar popüler kültür odaklı
bakıldığında pek de bilinmeyen bir isimmiş izlenimi verse de, besteci kimliğinin yanı sıra, radyo yayıncısı,
yazar, yapımcı gibi unvanlara da sahip olan İlhan Mimaroğlu’nu döneminin çok ötesinde işlere imza atmasının
yanı sıra, hem çağdaşları hem de günümüz meslektaşları için ilham veren bir müzisyen olarak, görsel dehasını
da özellikle kullanmayı tercih ettiği desen ve musiki gibi iki farklı disiplini bir araya getirdiği eserleri ile en
açık ve en net tanımı ile uzun zamandır hasret kalınan coşku ile karışık bir gurur hissettirmeye sadece kendi
döneminde değil günümüzde de devam ettiğini görebilmekteyiz.
4.
Coucou Bazar
İlhan Mimaroğlu ve Jean Dubuffet’nin adını birlikte andığımız Coucou Bazar, belli bir sanat disiplini
içerisine sokulmak ve içerik olarak anlamlandırılmak istenildiğinde net bir yanıt alınamayan, tam olarak
tiyatro severler için mi yoksa resim sanatı ile ilgilenenler için mi yapıldığı çapraşık kalmış bir gösteri olarak
tarih sahnesindeki yerini almıştır. Doğrudan Dubuffet tarafından L’Hourloupe döngüsünden alınan
animasyonlu bir resim olarak tanımlanabilecek olan Coucou Bazar, sanatçının Solomon R. Guggenheim’daki
geriye bakış olarak ifade edilebilen sergisi olarak ilk kez New York’ta, 1973 yılının Mayıs ayından Temmuz
ayına kadar gerçekleştirilmiştir.

Görsel 1: Jean Dubuffet, Coucou Bazar, New York, Mayıs 1973.
Daha sonra eylül ayında, Galeries Nationales du Grand Palais’de New York’tan alınan bu gösteriye
eşlik eden Festival d’Automne de Paris’in bir parçası olarak ikinci bir versiyonu olarak üretildi. Son olarak
ise, 1978 yılında Torino’da FIAT tarafından üretilen bir gösterinin parçası olarak yerini almıştır. Yaklaşık
olarak bir saat süren gösteri, farklı aktör ve dansçılar tarafından canlandırılan bir dizi resimden oluşmaktadır.
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New York ve Paris’te gerçekleştirilen ilk iki gösterinin müziği İlhan Mimaroğlu tarafından bestelenirken,
Torino’da gerçekleştirilen son gösteride, Dubuffet tarafından çeşitli kayıtlar ve deneysel müzikler
kullanılmıştır. Gösteride kostüm giyen yirmi farklı karakter bulunmakta ve her bir karakter yavaş yavaş
sahnede belirmektedir. Kostümler çeşitlilik gösteren değiştirilebilir unsurları kapsamakta ve suni ipek, boyalı
karton, lateks gibi farklı malzemelerden yapılmış şapka, elbise, eldiven, maske ve çizmelerden oluşmaktadır.
Günümüzde bu kostümler Paris Périgny-sur-Yerres’te bulunan Dubuffet Vakfı’nda sergilenmektedir
(https://www.dubuffetfondation.com/focus.php?menu=40&lang=en (Erişim Tarihi: 19.02.2021).

a)

b)

c)

d)

e)

Görsel 2: Gösteride kullanılan kostümün giyim aşamaları (a,b,c,d,e).
5.
SONUÇ
İnsanoğlu, ölümlü bir varlık oluşunun farkındalığının yanı sıra içerisinde barındırdığı güçlü yaşam
arzusunun dışavurumu ile birlikte Paleolitik dönemde yaşamış olan Neandertallerin yaptığı mağara
resimlerinden bu yana varoluş sürecine dair iz bırakma eğiliminde olan bir varlıktır. Bu mağara resimlerinden,
günümüzde bahsi geçen çağdaş sanat kavramına değin, insanoğlunun dramatik yoğunlukta değer verdiği iz
bırakma yöntemi olarak sanattan özellikle de desenden faydalandığını söylemek mümkündür Tarih boyunca
desen kavramı hakkında yapılmış olan tanımlar incelendiğinde, değişen dönemler ile birlikte tanımların söz
ile ifade ediliş şekillerinin de değiştiği fakat desen kavramına yaklaşım şeklinin ve anlam olarak barındırdığı
özün aslında aynı kaldığı görülmektedir.
Bu makalede özellikle üzerinde durulan 1960’lı yıllar ile birlikte sanat eserlerinde daha önce kabul
görmüş ifade ediş şekillerinin farklılaştığını, sanatçıların duygu, eleştiri ya da övgülerini anlatabilmek adına
bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerden de faydalanarak başvurdukları farklı anlatım yollarına dikkat
çekilmektedir. Bahsi geçen dönemle birlikte sanat eseri üretiminde ortaya çıkan değişiklikleri sadece bilim ve
teknolojide yaşanan gelişmeler ile sınırlandırmak yeterli olmayacaktır. 2. Dünya Savaşı sonrasına denk gelen
bu dönem, savaşın getirdiği mutsuzluk ile büyüyen çocukların yanı sıra değişmeye başlayan toplumsal
değerler ve cephelerden ya da sokaklardan sinema perdesine geçmiş olan şiddetin hızını kesmeden devam
etmesi ile de şekillenmiştir denilebilir. 1960’lı yıllar ile birlikte sanatta daha önceki dönemlerde ağır basan
estetik ve güzel kaygısından açık bir şekilde kopuş yaşandığı, bu kaygılar etrafında sanatın
şekillendirilmemesi gerektiği düşüncesinin de ağırlık kazandığı ortaya çıkmıştır. Jean Dubuffet, Ham Sanat
kavramı ile gerek malzeme seçimi gerekse düşünsel bağlamda uzun süredir kabul görmüş konulara karşı bir
reddiye olarak eserlerini üretmiştir.
Yapmış olduğu birçok deneysel çalışmanın içerisinde Coucou Bazar, sıra dışı sergileme yöntemleri ile
ayrı bir yere sahiptir. Gösterinin müziklerinde birlikte çalışmış olduğu dünyaca haklı bir üne sahip olan İlhan
Mimaroğlu da kendi alanında birçok kişiyi derinden etkileyerek, müziğe olan yaklaşımı ve yapmış olduğu
çalışmalar ile günümüzde de bu etkiyi güçlü bir şekilde sürdürmektedir. Belki de Dubuffet ve Mimaroğlu’nu
buluşturan, desen ve musiki disiplinlerini bir araya getirmiş olan Coucou Bazar gösterisi ile birlikte
somutlaştığı söylenebilecek olan sanatta anlatı biçimlerindeki değişimin, günümüzde yapay zekanın da
içerisine dahil edilerek bambaşka bir yöne gittiğini söylemek yanlış olmayacaktır. İnsanoğlunun, en eski
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çağlardan başlamış olup, varlığını sürdürmeye devam ettiği süre boyunca kendini ifade etmek ve iz bırakmak
için kullandığı yöntemlere kim bilir daha neler eklenecekti.
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(36)
Dr. Uğur AŞIK*123
TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE İDARENİN SORUMLULUĞU ve BİREY
RESPONSIBILITY OF THE ADMINISTRATION and THE INDIVIDUAL IN THE TURKISH LAW
SYSTEM

ÖZ
İdare, işlemlerinden kaynaklanan sorunlar sebebi ile, kişilerin zarara uğramamasını amaçlasa da kişiler
idarenin yapmış olduğu bazı eylemlerden ve aksaklıklardan kaynaklı olarak zarara uğrayabilmektedirler,
dolayısı ile bu zararların giderilmesi de idarenin sorumluluğunun bir gereğidir. İdarenin sorumluluğu idarenin
işlem ve eylemlerden kaynaklanan zararları idarece tazmin edilmesi şeklinde tanımlanabilir. İdarenin kusurlu
ya da kusursuz sorumluluk ilkeleri gereği gerek özel hukuktan gerek kamu hukukundan kaynaklanan
sorumlulukları vardır. Sorumlulukların belirlenmesinde hukuk devleti ilkesi ile sosyal devlet ilkesi büyük
önem arz etmektedir.
Çalışmanın inceleme konusu, sanayileşmenin ve şehirleşmenin de etkisi ve artan idari aksaklıklar
sebebi ile önem arz eden, idarenin sorumluluğunun birey üzerine olan etkisi üzerinedir. Çalışmamız idarenin
sorumluluğu tanımı, tarihsel süreç de göz önüne alınarak bireye olan kusurlu ya da kusursuz sorumlulukları
incelenmekte ve ayrıca sosyal devlet olmanın önemine vurgu yapılarak bireyin idare karşısında etkisizliğine
dikkat çekilerek, Türkiye’nin bu konularda almış olduğu yasal düzenlemeler ve önlemler ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: İdare, Sorumluluk, Birey, Kusur, Kusursuzluk.

ABSTRACT
Al alcause of the problems arising from the administration's transactions, people may suffer losses due
to some actions and disruptions taken by the administration, so it is a requirement of the administration's
responsibility to eliminate these damages. The responsibility of the administration can be defined as the
administration's insm charge of damages arising from transactions and actions.The administration has
responsibilities arising from both private law and public law in accordance with the principles of imperfect
or impeccable responsibility.The principle of the rule of law and the principle of social state are of great
importance in determining the responsibilities.
The subject of the study is on the impact of industrialization and urbanization and the impact of the
responsibility of the administration on the individual, which is important due to increasing administrative
disruptions.Our work, the definition of responsibility of the administration, the historical process is taken into
account, the defective or imperfect responsibilities of the individual are examined and also the legal
regulations and measures taken by Turkey in these matters are discussed by emphasizing the ineffectiveness
of the individual in the face of administration by emphasizing the importance of being a social state.
Keywords: Administration, Responsibility, Individual, Defect, Perfection.
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GİRİŞ
Birey ile devlet arasındaki ilişki şehirleşmenin artması ve teknolojik gelişmelerle geçen her zaman
diliminde daha da farklı bir boyut almaktadır. Bireyin ilerleyen süreçte olumlu ya da olumsuz rolünün
artmasıyla da idarenin yeni sorumluluk alanları ortaya çıkmaktadır. Kamu hizmetlerini yürütürken idarenin
işlem ve eylemlerinin yanı sıra istenmeyen terör eylemleri sebebi ile kişiler zarar görebilmektedir. İç içe giren
ve insanın rolünün arttığı etkileşimlerin yüksek oranda geliştiği bu süreçte sosyal ve hukuk devlet olmanın da
gereği olarak idarenin sorumluluğu durumunu gündeme getirmiştir. Bu yoğun etkileşimlerle beraber artan
sorumluluk sonrası klasik tanımlamalar ihtiyacı karşılayamamakta ve yeni bir takım ilkelere ihtiyaç
duyulmaktadır. Dolayısı ile bireyin devlet ve kamu gücünün üstünlüğü karşısında kendisini koruyamayacak
durumda olması, idarenin hizmet kusuru sebebi ile sorumlu tutulmasını gerektirmektedir. Yargı içtihatlarıyla
daha da belirginleşen idarenin sorumluluğu ilkesi, bireyin zararının karşılanması konusunda bireyi hukuki
koruma altına almıştır.
Bireyin daha az zarar görmesi İdarenin yalnızca hukuki tedbirlerle alacağı bir önlem değildir. İdare
aynı zamanda her alanda görevlendirdiği memurunu personelini de titizlikle belirlemeli gerekli eğitimlere tabi
tutmalı ve liyakat sahibi kişileri doğru yerlerde konumlandırmalıdır. Unutulmamalıdır ki Bazı süreçlerde
Devlet Millet İçin Vardır Bazı Süreçlerde ise Millet Devlet için vardır. Buna en iyi iki örnek 15 Temmuz 2016
hain darbe girişimi sürecinde milletin devletine sahip çıkması diğer taraftan da Covit 19 salgını surecinde
devletin de milletine göstermiş olduğu gerekli özeni ve desteği örnek olarak gösterilebilir. İdare burada sosyal
devlet olmanın gereğini yerine getirerek batılı bir çok devletin halkına gösteremediği şefkati ve ilgiyi layığı
ile göstermiş salgının en başından bu yana mali hiçbir kaygıya yer verilmeden vatandaşına her türlü sağlık ve
ekonomik desteğini gücü nispetinde vermiştir. Bu sebeple çalışmanın amacı idarenin sorumluluğu yönünden
Türkiye’de bireyin ve toplumun korunmasına yönelik çalışmalar ve alınan önlemler üzerinden
değerlendirilmiştir. Çalışmada, idarenin sorumluluğu, tanımı, tarihsel süreç de dikkate alınarak bireye karşı
sorumluluklar yönünden alınan kanuni ve diğer tedbirlere atıf yapılarak idarenin sorumluluğunun önemine
vurgu yapılacaktır.
1.1 İdarenin Sorumluluğu Kavramı
Günlük dilimizde sorumluluk bir kimsenin hesap verme yükümlülüğünü anlatmaktadır. Gerek dini,
ahlaki açıdan gerekse siyasi ve hukuki açıdan ayrı ayrı tanımları bulunmaktadır. Zarar veren kişi, zarara
uğrayanın zarara uğradığı ölçüde verdiği zararı, kendi malvarlığındaki maddi bir değeri zarar gören kişinin
malvarlığına geçmesini sağlayarak, zarar görenin zararını kendi rızasıyla tazmin eder.
Başka bir ifadeye göre sorumluluk; bir şahsın hakka ve hukuka diğer bir ifade ile kanuna uymayan
fiilinin, başkası hakkındaki zararlı sonucundan dolayı hesap vermeye mecbur olması veya zarar görenin
hakkını elde edebilmek için, zarar verenin mamelekine el koyabilmesi anlamına gelir. (Çıldıroğlu, 2010:5) İki
mal varlığı arasında bozulan ekonomik dengelerin yeniden kurulmasını amaç edinen ve bunun için gerekli
yaptırımları içeren bir hukuki kavram olarak çıkmaktadır.
Zarar verenin vermiş olduğu zararı kendi rızasıyla tazmin etmemesi halinde, bu tazmin, devlet eli ile
ve devlet zoru ile yapılır. Burada gerçekleşen olayı, zararın devlet zoruyla tazminini idarenin sorumluluğu
“sorumluluk” olarak tanımlayabiliriz. (Köksal 2009:3) Kısaca “zarar veren neden olduğu zararları karşılamak
zorundadır” şeklindeizah edilebilecek olan sorumluluk ilkesi, idare hukuku alanında, medeni hukuka nazaran
daha önemli hale gelmekte ve çok daha kapsayıcı bir alan oluşturmaktadır. (Çıldıroğlu, 2010:6)
Bu noktada Atay’ın ifadesine göre, Hukuktaki anlam ile ‘’sorumluluk ‘’ bir kişinin hukuka aykırı
eylem ve işlemleri neticesinde bir başkasına açtığı zararları karşılamakla yükümlü tutulmasıdır. Hukuk
kurallarına uygun davranmayan o zararı tazmin etmekle mükelleftir. (Atay, vd. 2003:29)
Hukuk sisteminde sorumluluk siyasi, cezai ve hukuki sorumluluk olmak üzere üç ayrı anlamda
tanımlanmakta ve kullanıabilmektedir.
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1.2. İdarenin Sorumluğu Kapsamı
Yasama ve yargı organlarında, idari işlemlerin yanı sıra organların kendilerine has işlemleri de
şekillendiği için, idarenin sorumluluğu kapsamında değerlendirilmez. Hukukun üstünlüğünün sağlanmasında
idarenin işlem ve eylemlerinden doğan zararların karşılanması, cezai bir nitelik taşımayan ve özel hukuktan
bağımsız olarak kamusal nitelikli idari sorumluluk alanını oluşturmaktadır. Burada, sorumluluk kavramı,
devletin yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerine farklı yansımalarda bulunur; devletin sorumluluğu, bu üç
organın faaliyetlerinden doğan sorumluluğu kapsar. (Esin 1976:10)
Sonuç olarak, yargı organının sadece yargısal faaliyetleriyle ilgili işlemlerden dolayı sorumlu
tutulamayacağı kuralı kabul edilmektedir. Yasama organı yaptığı düzenlemede, yasama işlemlerinden doğan
zararlarda tazminat ödeneceğini veya ödenmeyeceğini düzenlemişse kuşkusuz bu hüküm dikkate alınacaktır.
Yasal düzenlemede bu tür bir hükme yer verilmediği takdirde, doktrinde konuyla ilgili tartışmalar olsa
da Danıştay, idarenin tazmin borcunun olmadığını kabul etmektedir. (Kaplan 1993:26-28 Akt. Atak, 2010:8)
Yargı organının sadece yargısal faaliyetleriyle ilgili işlemlerden dolayı sorumlu tutulamayacağı kuralı kabul
edilmektedir. (Atak, 2010:9) Bir taraftan idarenin özel hukukla sorumluluğunu kapsarken diğer taraftan
idarenin sorumluluğunu kapsayan bir kavram niteliğindedir.
Yürütme organınca yasama ve yargı organlarının aksine, yürütülen idari faaliyetlerden dolayı
sorumluluk esas alınmaktadır. Kısaca idarenin sorumluluğu olarak adlandıracağımız idarenin idari
sorumluluğu ise idarenin kamu hukukuna tâbi faaliyetleri neticesinde gerçekleşen zararların kamu hukuku
hükümlerine göre tazmin edilip çıkan uyuşmazlıkların idari yargıda çözümlendiği sorumluluk çeşididir.
İdarenin faaliyetinden zarar gören kişi, bizzat kamu hizmetinden faydalanan olabileceği gibi kamu hizmetine
yabancı bir kişi de olabilir. Hatta zarar gören kişi, faaliyetin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan da olabilir.
(Atak, 2010:8)
Bu bağlamda idarenin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan zararların kusur şartına gerek olmaksızın
tazmin edilmesi idarenin kusursuz sorumluluğu olarak kendisini gösterir. İdarenin sorumluluğu iki çeşittir.
Bunlar kusurlu ve kusursuz sorumluluk olarak ayrılmıştır. Hizmet kusuru olarak da adlandırılan idarenin kusur
sorumluluğu, idarenin yürütmekte olduğu kamu hizmetinin kuruluş ve işleyişindeki bozukluk ve
aksaklıklardır. Ancak zaman içinde idarenin sorumluluğunda, idareyi sorumlu tutma düşüncesinden
uzaklaşılarak zararın giderilmesi anlayışı ön plana çıkmış ve kusursuz sorumluluk ilkesi gelişmeye
başlamıştır. (Baş, 2003: Akt. Atak 2010:6)
1.3. İdare Sorumluluğun Şartları
İdare sorumluluğunda kişilerin uğramış oldukları zararların idarece tazmin edilebilmesi için bir takım
şartların varlığına bağlı kalınmaktadır. İdarenin tazmin borcunun doğması için meydana gelen zararın,
idarenin işlem veya eyleminin sonucu olması gerekir. Eylem, zarar ve illiyet bağının birlikte bulunması
idarenin sorumluluğunun doğabilmesi için gereklidir.
1.3.1. Eylem Şartı
İdarenin sorumluluğunda düzenleyici ile bireysel idari işlemler için söz konusu olabilirken idari
eylemler için ise idarenin söz konusu eylemi, icrai olabileceği gibi ihmali bir davranış şeklinde de
gerçekleşmiş olabilir.
Bu noktada sorumlulukların idareye yüklenebilmesi için bazı durumlarda özellik arz eder: İdareye
yabancı kişilerin verdikleri zararlardan idare sorumlu değildir. Ancak bazı durumlarda eylem, idarenin
dışındaki kişilerce yapılsa da idarenin sorumluluğu doğar. Kamu yararının gerçekleştirilmesine yönelik olarak
bazı olağanüstü durumlarda görünüşte memur ilkesi gereğince, bu kişilerin verdikleri zararlar idareye
yüklenebilir. Yine sosyal risk ilkesine göre; zarar, idareden değil, terör eyleminden kaynaklanmasına rağmen
idarece karşılanmaktadır. (Atak, 2010:19)
İdari eylemler, idari işlemin uygulanması biçiminde ortaya çıkabileceği gibi, hukuki hiç bir işleme
dayanmadan yapılan hareketler, başka bir ifade ile hukuka dayanmayan eylemler şeklinde de ortaya çıkabilir.
Bunun yanı sıra idarenin her hangi bir durum karşısında sessiz kalması ya da eylemsizliği de idari eylem
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olarak algılanmakta ve idarenin sorumluluğu yönünde değerlendirilmektedir. İdarenin nötr kalması yani
eylemsizliğinin, idarenin sorumluluğuna sebebiyet vermesi için idarenin ihmalinin oluşması şarttır. Yani
idarenin sorumluluğu nispetinde yapması gerekeni yapmaması idarenin sorumluluğuna sebebiyet verir.
(Önder, 2006:23)
Sonuç itibariyle, idarenin işlem ve eylemlerinin hizmet kusuru açısından sorumluluğa yol açabilmesi
için atfedilen eylemin hukuka aykırı olması gerekirken kusursuz sorumluluğunda idare, hukuka uygun işlem
ve eylemlerinden dolayı da sorumlu olmaktadır.
1.3.2. Zarar Şartı
İdarenin sorumluluğundan bahsedebilmek için ikinci olarak ortada bir zararın olması gerekir. İdarenin
ajanının veya kamu hizmetinin ifası sırasında oluşan ve idare edilen tüzel ve özel kişiliğin uğramış olduğu
zararın karşılanmasını teminat altına alma işlevine haiz idarenin sorumluluğu rejiminde zarar ilk olarak bir
kamu tüzel kişisinin sorumluluğunun şartını oluşturur. Buradan yola çıkarak oluşan zararın varlığı, idarenin
sorumlu tutulması yönünde açılabilecek davalarda aranan zorunlu bir şart olduğunu söylemek mümkündür.
(Çıldıroğlu, 2010: 71). Zarar, “Bir hukuk süjesinin maddî veya manevî varlığında o süjenin isteği dışı ortaya
çıkan kayıp ve eksiklikler” olarak ifade edilir. İdarenin sorumluluğunun temel şartı, zarardır ve meydana gelen
zararı, zarar gören davacı kanıtlar. İdare tarafından ödenecek tazminat, zarar görenin zenginleşme veya
fakirleşme aracı olarak kullanılamayacağından idari işlem veya eylemden doğan zararın meydana geldiği an
itibariyle ortaya çıkan ve tespit edilen zararın miktarının belirlenmesinden sonra ilgililerin kusuru oranında
indirim yapılarak belirlenir. Ancak Danıştay’ın hukukun genel ilkeleri ve idari yargıdaki tazminat davalarının
amaçlarını dikkate alarak dava tarihindeki zararın tazminine de hükmedebilmektedir (Atak, 2010: 20).
Gerek özel hukukta gerekse idari sorumluluk hukukunda zarar tehlikesi idari sorumluluğa yol açmadığı
gibi zarar vermeye teşebbüs de tazminata sebebiyet vermeyecektir. Bu uygulamada amaç cezalandırmak
olmadığından, amaç yalnızca zarar görenin zararını karşılamak, tazmin etmektir. Burada temel amaç tazmin
borcunun yani zararın herhangi bir şekilde karşılanmamış olması ve zararın varlığının zarar gören tarafından
kanıtlanması şarttır. Diğer taraftan mağdur yani zarar görenin zararı idare tarafından karşılanması halinde,
idarenin tazmin borcundan söz etmek mümkün olmayacaktır. (Yaman, 2011). Tazmin hakkının doğması için
idarenin aktiviteleri sonucu doğan zararın doğrudan ortaya çıkmış olması (gerçek) ve belirgin (kesin) olması,
gerçekleşmesi yada gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılması gerekir. İdare hukukunda sorumluluk ilkesinde
temel amaç cezalandırmak değil zararın tazmini yönünde şekillenen bir sorumluluktur. Özetle sorumluluk
ilkesinde ki burada ki temel amaç idareyi cezalandırmak olmadığı gibi ortaya çıkan zararı gidermekten başka
bir amaç gütmemektedir. Temel olarak idare hukukunda zarar vermeye teşebbüs hali idarenin sorumluluğu
için tek başına yeterli olmayacağından, zararın bilfiil ortaya çıkması, şarttır. (Çıldıroğlu, 2010: 72). Özetle
teşebbüs hali ne zararın tazminini ne de idarenin sorumluluğunu ortaya çıkarmayacaktır.
1.3.3. İlliyet Bağı
Sorumluluk hukukunda tazmin borcunun varlığı için zararın, söz konusu eylem nedeniyle meydana
gelmesi lazımdır. İdare hukukunda da idarenin sorumluluğundan bahsedebilmek için zararın, idari işlem ve
eylemin doğrudan sonucu olması gerekir. Zarar, zararı doğuran işlem veya eylemin hayatın olağan akışına
uygun, normal sonucu olmalıdır. “Uygun illiyet teorisi” olarak adlandırılan bu teori gereğince zarar verici
olayın uygun sonucu olmayan dolaylı zararlardan, idare sorumlu değildir. Meydana gelen zarara birden çok
eylem neden olabileceğinden, eylemlerden birinin zararı doğurabilecek özellikte olması illiyet bağının
kurulabilmesi için yeterlidir(Atak, 2010: 24). Daha farklı ifadeyle illiyet bağı öncelikle, zararın iddia edilen
olayın sonucu olup olmadığı; sonra, bu eylem ve olayın hangi sonuçlarından dolayı tazminat istenebileceği
sorunlarıyla ilgili araştırma yapılmasını gerektirir (Erişgin, 2000:138).
Kusur esasına göre sınıflandırılan idarenin sorumluluğunda illiyet bağı, hem kusurlu hem de kusursuz
sorumluluk halinde aranırken özellikle kusursuz sorumluluğun tespitinde belirleyici unsurdur. Ancak
Danıştay’a göre idari işlem ve eylemler ile ifa edilen kamu hizmeti nedeniyle meydana gelen zararlar arasında
illiyet bağı kurulabildiğinde tazmin sorumluluğu doğması kuralının istisnası sosyal risk ilkesidir. İlliyet bağını,
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tazmin sorumluluğunun mutlak şartı olarak görmeyen Danıştay, kolektif sorumluluk gereğince sosyal risk
ilkesine göre sorumluluğun doğması için kişisel ve olağandışı zararların varlığını yeterli görmektedir (Atak,
2010: 24).
1.4. İdare Sorumluluğunun Çeşitleri
Genel olarak idarenin işleyişi neticesinde oluşan zararların tazmin ettirilebilmesi için idarenin kusurlu
olduğunun açık ve net bir şekilde ispatı gerekir. Bu noktada kusura dayanan sorumluluk ve kusursuz
sorumluluk çeşitleri ön plana çıkmaktadır.
1.4.1. Kusura Dayanan Sorumluluğu
Temel olarak hukuka aykırı bir davranış gerektiren kusur, yani kusurlu bir davranış (kusurlu fiil) daima
hukuka aykırı bir eylem, hukuka aykırı bir fiildir. HER kusurlu davranış, temel olarak hukuka aykırıdır. Genel
olarak hukuk kuralları çerçevesinde hareket eden bir kişiyi hukuk dışılıkla suçlamak mümkün değildir.
Toplum içerisinde bir düzeni bir nizamı amaçlayan temel hukuk kuralları toplum içinde birlikte yaşayan
kişilerin, birbirleriyle ilişkilerinde belirli bir davranış biçimine uygun hareket etmelerini zorunlu kılar (Sarıyar,
2008: 3). Hukuk kuralları dairesinde birlikte yaşama arzusu içindeki bireylerle ilgili bir kusur
oluşmayacağından burada kusura dayanan bir sorumluluk oluşmayacaktır. Kusur ancak hukuk kuralları
dışında hareket edilmesi sonucu doğacağından kusura dayanan sorumluluk hukuk dışı tutum ve davranışlar
ile mümkün olacaktır.
Nitekim kamu hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak idareye kusur yüklenebiliyorsa idarenin
kusura dayanan sorumluluğundan söz edilir. Hizmetten yararlananlar veya hizmete yabancı üçüncü kişiler,
idarenin hizmeti kusurlu olarak ifa etmesi ya da hiç ifa etmemesi nedeniyle gördükleri zararlardan dolayı,
hizmet kusuru ilkesi gereğince zararlarının tazminini isteyebilirler (Atak, 2010: 36). Burada temel olarak
üzerinde durulması gereken konu kusurun idare adına hizmet veren görevlilerde veya personelin seçiminde
değil, ilke olarak hizmetin kuruluşunun ve işleyişinin temelinde aranacaktır. Bu nedenle idarenin hizmet
kusuru, medeni hukuktaki ilkelerden farklı, sübjektif özellikte olmayan objektif bir kusurdur (Önder, 2006:
11).Kusursa dayalı sorumluluğun farklı bir unsuru olan “nedensellik bağı” hukuka aykırı eylemin yanı sıra
zarar arasında sebep ve sonuç bağının varlığını ifade eder. Diğer bir ifade ile o eylemin oluşan zarara direkt
olarak yol açmış olması gerekir. Mantık kuralları ve edinilen tecrübelere göre eylemin olmaması halinde
zararın meydana gelmeyeceği kanaati oluşmuş ve bu net bir şekilde söylenebiliyorsa, eylem ile oluşan zarar
arasında uygun nedensellik bağının varlığından söz etmek mümkündür. (Gülşan, 2011: 3).
1.4.2. Kusursuz Sorumluluğu
Sanayileşmenin yeni bir ivme kazandığı teknolojinin ve yeni üretim tekniklerinin geliştiği 18. yüzyıl
sonları ve 19. yüzyılın başı ile beraber, oluşan şehirleşme sebebi ile etkileşimin artması ile beraber bunların
sosyal hayatta da önemli değişiklikler olmuştur. Etkileşimlerin artması ile beraber idare yönünden
bakıldığında kusurlu bir hareket olmasa da etkileşimin artması ile zarar gören vatandaşların olması gibi
şekillenen gelişmeler devletin kusurlu sorumluluk ilkesi yanında yeni bir ilkenin şekillenmesine yol açmıştır.
Sanayileşme ile gelişen şehir yaşamı ve artan etkileşimler kusursuz sorumluluk ilkesinin uygulamaya
girmesine sebep olmuştur. (Önder, 2006: 12). Sanayileşmenin ve şehirleşmenin beraberinde getirdiği
karmaşık ilişkiler ve ortaya çıkan tehlikeler, diğer taraftan suçun işlenme şeklindeki farklılıklar, kusuru
kanıtlamadaki bazı zorluklar, dinsel düşüncelerdeki değişiklikler, kusura bağlı sorumluluk anlayışının
yetersizliğini beraberinde getirmiş ve kusur olamasa da zarardan dolayı sorumlu olma esasını ortaya
çıkarmıştır. Elbette, sosyal devlet düşüncesinin doğup gelişmesinin de bu sorumluluğun benimsenmesindeki
önemli rolünü göz ardı etmememiz gerekir, şüphesiz gerçek anlamda sosyal devlet olmayı başarabilmek
idarenin kusursuz sorumluluk ilkesinde göstereceği azami hassasiyetlerle mümkün olacaktır.
Her türlü kusur sorumluluğundan arınmış olan kusursuz sorumluluk özellikle idarenin tehlike taşıyan
etkinliklerinden kaynaklı olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca kamuda oluşan yükümlülükleri sebebi ile eşitlik
ilkesine uygun olmayan zarar verici davranışlar sebebi ile de hukuka uygun olsa da idari işlemlerden
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doğabilecek zararlardan ve kamu hizmetine katılanların uğrayabilecekleri zararların karşılanmasında,
kusursuz sorumluluk ilkesi anlam bulmaktadır. Basit bir örnek vermek gerekirse bir terör olayında emniyet
şeridine alınan olay yerinin dışında bulunan sivil bir vatandaşa bir merminin isabet etmesi idarenin tedbir
almasına rağmen öngörülemeyen bir olay olması sebebi ile idare kusursuz sorumluluk ilkesi gereği idare
sorumlu tutulabilir ancak kusur aranamaz. Sadece sebep sonuç ilişkisinin sorumluluğuna yani illiyet bağına
atıfta bulunan bu özellik oluşan neticenin yani zararın varlığından ve bunun tazmin edilmesinden hareketle
“netice sorumluluğu” şeklinde tanımlamak yerinde olacaktır. Ayrıca kusur yaklaşımından tamamen
uzaklaşılmış olduğunu belirtmek için kusursuz sorumluluk ilkesini “objektif sorumluluk” olarak ta
tanımlayabiliriz(Yaman, 2011).
İdarenin sorumluluğunun kusura dayanmadığı durumlarda zararın tazmini ancak kusursuz sorumluluk
ilkesi yönü ile tazmin edilir. (Önder, 2006: 12). Kusur şartından bağımsızlaşarak idarenin bazı şartlar altında
kendi faaliyetlerinden doğan veya idareye yabancı kişilerin verdikleri zararlardan sorumlu olması idarenin
kusursuz sorumluluğu olarak tanımlanır. Kusur, sorumluluğun temel şartı olmaktan çıkarılmış ve idarenin
sorumluluğunu doğuracak olayla meydana gelen zarar arasında illiyet bağının varlığı yeterli kabul
edilmiştir(Atak, 2010: 51).
SONUÇ
Genel olarak değerlendirildiğinde zarar verenin zarar görene karşı sorumluluk ve zararının tazminine
dayalı olarak kabul gören sorumluluk ilkesi birey ve idare arasında da bir kusurun oluşması halinde idare
sorumlu tutulabilir. Temel olarak idare birey karşısında bir kusur oluşmuşsa sorumludur. Sanayileşme ve
şehirleşmenin insan ve idare etkileşimini arttırması ile ortaya atılan sosyal devlet ilkesi gereği idare kusuru
olmasa da sorumlu tutulabilmektedir. Kusursuz sorumluluk ilkesi olarak tanımlanan bu yaklaşımın istisnası
özellikle ülkemizde 1990 yıllarından itibaren terör olayları nedeniyle bireylerin can ve mal yönünden uğradığı
zararlar sebebi ile kusursuz sorumluluk ilkesinde aranan nedensellik bağı, ortaya çıkan zararların
karşılanmasında aranmamıştır. İdarenin eylemleri sebebi ile oluşan zararlar arasında nedensellik bağının
bulunmadığı tek kusursuz sorumluluk türü sosyal risk ilkesidir. İdare burada oluşan sosyal risklerin tamamını
sorumluluk ilkesi gereği kusursuz da olsa karşılamak zorundadır. Bu durumlarda illiyet bağı aranamaz.
Ülkemizin gerek etnik gerek dini gerek tarihsel gerek se de jeopolitik konumu göz önüne alındığında yaşanan
terör olayları sebebi ile idarenin bireyler üzerinde kusursuz sorumluluk ilkesi ve devlet olmanın gereği bireyin
maddi ve manevi zararının tazmini şüphesiz toplum nezdinde pozitif bir algı oluşturacak ve idareye karşı olan
güven artacaktır. Unutulmaması gereken sosyal risk ilkesine göre zararın tazmini sosyal devlet olmanın bir
gereğidir zira sosyal devlet olabilmek bireylere asgari bir hayat düzeni sağlayan, sosyal adaleti ve sosyal
güvenliği gerçekleştiren bir anlayışla mümkündür. Terör ve teröre bağlı zararların tazmini açısından bu
kanunla birlikte zararların tazmini mümkün olduğundan sosyal risk ilkesinin bu bağlamda önemi azalmış olsa
da sosyal risk ilkesi diğer toplumsal veya münferit olaylarda özellikle toplantı ve gösteri yürüyüşleri gibi
eylemlerde bu ilke hala büyük önem taşımaktadır. Bu alanlarda da sosyal risk ilkesine gereği bireyin idareye
olan güveni de göz önüne alınarak uğranılan zararlar tazmin edilmelidir.
Sonuç olarak değerlendirildiğinde bireyin idare karşısında hiçbir yaptırımının olmadığı gerçeği
idarenin gerek kusurlu sorumluluğu, gerek se sosyal devlet olmanın gereği ortaya çıkmış olan kusursuz
sorumluluk ilkesinin hassasiyetle uygulanması idarenin her yönü ile güçlü ve oturmuş bir sisteme sahip
olduğunun göstergesi olacaktır.
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FEATURES OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN AZERBAIJAN
AZERBAYCAN'DA GİRİŞİMCİLİK FAALİYETİNİN ÖZELLİKLERİ

ABSTRACT
Small and medium-sized enterprises have a special place in the formation and development of free
competition, which ensures the mobility and dynamism of a market economy and is considered one of its key
elements. The presence of small and medium-sized enterprises in capital investments, the presence of
financial, tax and credit rules, a low level of technical and information base, their dispersal across the
territory, insufficient protection of the domestic market, the lack of a market infrastructure and its modern
requirements lack of a sufficient legislative base, the presence of a number of gaps in existing legislation, the
lack of adequate legislation indicates the existence of problems in this area.
In this context, the relevance of topics related to the study of issues of state support for small and
medium enterprises, based on the nature of the market economy and the internal logic and the availability of
existing problems.
Keywords: entrepreneurship, economic growth, state programs, government regulation.
JEL Codes: P25, L26, O31.

ÖZ
Küçük ve orta ölçekli işletmeler, bir piyasa ekonomisinin hareketliliğini ve dinamizmini sağlayan ve
temel unsurlarından biri olarak kabul edilen serbest rekabetin oluşumunda ve gelişmesinde özel bir yere
sahiptir. Sermaye yatırımlarında küçük ve orta ölçekli işletmelerin varlığı, mali, vergi ve kredi kurallarının
varlığı, düşük düzeyde teknik ve bilgi tabanı, bunların ülke genelinde dağılması, iç pazarın yetersiz korunması,
pazarın olmaması altyapısının ve modern gereksinimlerinin yeterli bir yasal dayanak olmaması, mevcut
mevzuatta bir takım boşlukların bulunması, yeterli mevzuatın bulunmaması bu alanda sorunların varlığına
işaret etmektedir.
Bu araştırma makalesinde boşlukların varlığı tartışılmıştır ve yeterli mevzuat eksikliği bu alanda
sorunların varlığına işaret etmektedir. Bu bağlamda, piyasa ekonomisinin doğasına ve iç mantığa ve mevcut
sorunların varlığına dayalı olarak, küçük ve orta ölçekli işletmeler için devlet desteğinin bu çalışmasıyla ilgili
konuların uygunluğu.
Anahtar Kelimeler: girişimcilik, ekonomik büyüme, devlet programları, devlet düzenlemesi.
JEL Kodları: P25, L26, O31.
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INTRODUCTION
Over the past period, a number of measures have been taken to support the development of
entrepreneurship in Azerbaijan.
According to the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan No. 610 of June 24, 1997 and
No. 733 of August 17, 2002 "State program for promoting entrepreneurship of small and medium-sized
enterprises in the Republic of Azerbaijan" (1997-2000) and "State program for the development of small and
medium-sized enterprises in the Azerbaijan Republic. Republic ”(2002-2005) were adopted and implemented.
In the 90s, the Laws “On Enterprises”, “On Entrepreneurial Activity”, “On Investment Activity”, “On
Protection of Foreign Investments”, “On State Support of Small Business”, “On Antimonopoly Activity” and
others were adopted.
On April 25, 2016, by the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated April 21, 2016,
aimed at encouraging the role of entrepreneurs in such strategic issues as employment, non-oil exports,
development of the business environment, and assistance to support entrepreneurship in society. It was created
as "Entrepreneur's Day" in Azerbaijan. A new direction for the expansion of entrepreneurship in the state was
given by the tasks reflected in the Development Concept “Azerbaijan-2020: a look into the future”. The growth
of entrepreneurship in the state, the future improvement of the business sphere, the involvement of local and
foreign investments, the use of innovative technologies, the development of the production of high-quality
and competitive products are one of the advantages of Azerbaijan's economic growth policy. For this,
systematic and consistent measures are continued, the goal of which is the growth of entrepreneurship in the
state. [4, 7]
«Green corridor» gating system
Termination of inspections in the field of entrepreneurship for 2 years, the number of licenses and
permits for entrepreneurial activities and simplification of permitting procedures, including the creation of an
electronic portal in this area, the creation of appeal councils to protect the rights of entrepreneurs, the
application of the principle of a “single window” for the transit of goods on the whole country, the provision
of tax and customs privileges for 7 years in order to increase investment in the country, the further expansion
of electronic customs services in order to simplify customs procedures for import-export operations,
minimization, the "Green Corridor" for the transportation of vehicles and other systems of access to the
international practice, improvement of public procurement, the creation of call centers to inform and advise
on the direct response to the applications of entrepreneurs in government bodies, etc., work was done. In
accordance with the instruction of the President of Azerbaijan dated March 15, 2012, an electronic information
portal of permits was launched. In parallel with sufficient information for entrepreneurs about permissive
documents, the portal is a single source of information for persons who want to start personal entrepreneurship
or improve this business, about permits, procedures for obtaining them, mandatory documents, terms of
issuance and validity of permits, as well as amounts of mandatory payments. In addition, the portal creates
conditions for attracting entrepreneurs to the preparation of regulatory documents governing entrepreneurial
activity. The processes in the region and around the world once again emphasize the deepening of cooperation
and the strengthening of state support for entrepreneurship SMEs. Thus, in order to diversify the economy,
there is a need for a number of changes in this area in order to fully realize the potential of SMEs. While some
progress has been made in improving the legal framework, some improvements need to be made [3, 10].
Thus, the legislative framework should be improved for such issues as the private credit bureau, the
register of movable property and the procedure for the implementation of collateral transactions. [5, p 68]
Priorities should be identified for entrepreneurship, including a unified approach to SME policy, wider
application of innovations, international standards, increased government support for export markets, further
expansion of financial, advisory and other support mechanisms, as well as mechanisms for monitoring and
evaluating government support instruments. the development of entrepreneurship must be strongly supported.
Azerbaijani President Ilham Aliyev signed a decree on improving management in the field of small
and medium-sized businesses.According to the decree, a public legal entity "Agency for the Development of
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Small and Medium Enterprises of Azerbaijan" was formed under the Ministry of Economy. The agency is a
publicly legal entity that stimulates the expansion of small and medium-sized businesses in the state, which
provide many services to small and medium-sized businesses, which coordinate and manage the services of
government agencies in this sector [1].
The agency is regulated by the Supervisory Board, which consists of 7 people. The Minister of
Economy is the Chairman of the Supervisory Board. This management of the council is carried out by the
executive director appointed by the Minister of Economy in agreement with the President of
Azerbaijan.Currently, modern innovation policy is focused on the telecommunications and information
technology sector. In addition, there is a need to expand support for internationalization in order to expand the
range of financial services for export, as well as create an opportunity to reap greater benefits from the global
value chain [4, 8].
Overview of SMEs in Azerbaijan
It should be noted that the development of SMEs in Azerbaijan is a serious problem. For this reason,
macroeconomic policy measures need to be taken to address a number of issues, including clear goals, from
the point of view of Azerbaijani citizens, especially entrepreneurs and relevant government officials.
Therefore, the implementation of institutional changes that support the development of SMEs and the creation
of an enabling environment for their development is of strategic importance. Ensuring the sustainable
development of modern entrepreneurship is the basis for the implementation of the strategy of socio-economic
development of Azerbaijan. It is the foundation of the innovative and productive nature of the economy [9,
13]
At present, the private sector in Azerbaijan accounts for over 84% of the country's GNP. In the past
years, the obligation to create conditions for accelerated rates of stable socio-economic growth has gained
widespread popularity in the country.
In addition to creating a favorable business environment in the country, it is imperative to establish
contacts between entrepreneurs, facilitate their activities, organize networks in crisis situations and regulate
relations between the public and private sectors.
Currently, there are 3 types of organizations in Azerbaijan. Thus, Azerbaijan has a Chamber of
Commerce and Industry, both business associations and employers' trade unions. However, the legal basis for
their current activities and activities is not enough to establish a solid bridge between entrepreneurs and the
state.
There are over 90 business associations in Azerbaijan. However, the activities of commercial
associations, acting legally as non-governmental organizations, do not contribute to the development of SMEs
and entrepreneurship in general. There are problems such as the financial sustainability of associations,
registering as an NGO, protecting the interests of the majority of its members and the expected role of publicprivate partnerships and the low level of business confidence in associations. [18]
Impact of Small and Medium Enterprise on GDP
According to preliminary data, in 2020, the country's gross domestic product amounted to 72432.2
million manat, or 4.3 percent less than the same period last year.
Value added in the non-oil and gas sector of the economy decreased by 2.6 percent, and in the oil and
gas sector by 7.0 percent [16].
33.7% of GDP production is industrial, 11.5% trade; repair of vehicles, 7.7% construction, 7.1%
transport and warehousing, 6.9% agriculture, forestry and fishing, 2.0% information and communication,
1.2% tourist accommodation and catering, 20.2% fell to the share of other sectors, net taxes on products and
imports made up 9.7% of GDP. GDP per capita was 7262.8 manat.
From the table below we can see clearly the foreign trade indicators of Azerbaijan republic for 2021
year. (Table 1)
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Table 1. Foreign trade indicators of the Republic of Azerbaijan in 2021, in million US dollars.
(Source: created by author on the base of data of The State Statistical Committee of the Republic of
Azerbaijan)
Foreign trade
Months
Import
Export
Trade balance
turnover
January
2414,3
790,3
1624,0
833,7
February
1987,0
823,1
1163,9
340,8
March
2267,4
917,3
1350,1
432,8
April
3224,5
998,2
2226,3
1228,1
Total
9893,2
3528,9
6364,3
2835,4
While the main goal of the state in public-private partnerships is to obtain accurate information about
the real business situation, the goal of the private sector is to seek to improve the business environment by
improving the legal framework, directing the state's attention to more problems.
In Azerbaijan, SMEs face certain difficulties in accessing a range of services, as well as production
and other purposes. These services include utilities, logistics, laboratory and business services, sector
statistics, and so on. An example can be set. At the same time, due to the limited availability or remote location
of entrepreneurs, entrepreneurs are subject to a number of costs when using services (for example, security
services, utilities, logistics services, etc.), which increases the cost of their products and services, has a
negative impact on competitiveness. SMEs operating in Azerbaijan can benefit from joint infrastructure
management and access to some services [15].
Examples of services offered on the basis of a complex logistics platform built in a specific area
include:
● laboratory, testing and testing services, procurement of quality documents, training, etc.;
● enterprise management, security service, utilities, reception, switchboard and call center;
● general services such as telecommunications, logistics, postal and financial services, transit systems,
guest houses and sanitary facilities;
● providing hiring assistance, business center, management outsourcing and business consulting.
Currently, in the CIS countries, there are processes characterized by the incompleteness of the
formation of a developed segment of small and medium-sized businesses. For the most part, these processes
are associated with the difficulties that the economies of the above-named countries face, especially for the
entities operating in the so-called peripheral zone [11, 12]
SMEs representing different sectors can take advantage of the opportunities created by specific zones.
For example, business entities operating in the chemical industry can participate in the joint management of
sewerage and wastewater infrastructure, which is costly. Likewise, manufacturing businesses can use a more
reliable electrical grid to improve production efficiency and more easily utilize laboratory and test services.
SMEs involved in the food industry can jointly manage the warehouse. In general, all sectors have access to
high quality roads and can be reached by trucks. SMEs can use these zones to link up with international
companies and institutions working directly in foreign investment to develop their integration into global value
chains. [19]
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«Single Window» Export Support Center
In May 2021, the "Single Window" Export Support Center received 85 applications from legal entities
and individuals. In total, 91 certificates (51 certificates of origin, 32 veterinary certificates, 1 food safety
certificate, 7 CITES) were issued.
During May of the current year, 15.3 (15,295,183.05) million USD worth of exports were made
through the “Single Window” Export Support Center. Valuable ingots, pomegranate, apple, mixed juices,
wine, wine, vegetable butter, medical leech, internal organs of large and small horned animals, useless wastes
collected as a result of industrial cutting of cattle skin, cattle intestines, cheese, by legal entities and individuals
Condensed milk, aquaculture sturgeon caviar, frozen chicken legs, ice cream, oxygen gas, steel fittings, steel
wire, steel pipe, steel square pistachio were exported [17].
Among the above-mentioned products, the export of valuable ingots (76.6%), steel pipes (12.9%),
cheese (5.7%), internal organs of cattle (1%) and frozen chicken legs (0.8%) is predominant. organized.
Certified products are exported to 15 countries - Switzerland (76.6%), Russia (10.8%), Turkey (6.6%),
Georgia (4%), Belarus (0.9%), other countries (1.1 %) - (Kazakhstan, Australia, Spain, Italy, Georgia, USA,
Uzbekistan, UAE, Ivory Coast, Germany). Exports are exported by air (76.9%), automobiles (14.4%),
railways (8.5%) and mixed transport (0.2%).

Fig. 1 Distribution of appeals to the fund by sectors of the economy, by amount.
(Source: Created by author on the base of data of Entrepreneurship Development Fund of the Ministry
of Economy, Report 2020)
Soft loans for entrepreneurship development
During 2020, a total of 1,072 applications were received by business entities through 17 authorized
credit organizations in order to obtain soft loans at the expense of the Fund. 886 appeals were positively
assessed, and 186 appeals were rejected due to non-compliance of legal documents submitted by the business
entity with the requirements of the existing legislation. The total credit demand of appeals was 179.8 million
manat, including 88.5 million manat on positively evaluated appeals, and 91.4 million manat on rejected
appeals. 4,060 new jobs were planned to be created in 1,072 applications received by the Fund, of which 2,521
(54.1%) fell to the share of projects considered acceptable. (Fig.1)
During the reporting period, the Fund provided AZN 126.9 million in soft loans to finance 908
investment projects worth AZN 397 million.
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2725 new jobs have been created due to the loans. The financial source of these funds was the receipts
on soft loans issued by the Fund in previous years, as well as the amount of principal, interest and other
receipts on the loan [14, 16].

Fig.2. Distribution of projects by economic regions, by number.
(Source: Created by author on the base of data of Entrepreneurship Development Fund of the Ministry
of Economy, Report 2020)
Distribution of soft loans by economic regions of the republic and Baku city and settlements:
a)
26.7 million manat for 32 projects in Baku city and settlements;
b)
10.7 million manat for 160 projects in Guba-Khachmaz economic region;
c)
10.5 million manat for 122 projects in Ganja-Gazakh economic region;
d)
32.3 million manat for 33 projects in Absheron economic region;
e)
35.8 million manat for 309 projects in the Aran economic region;
f)
4.2 million manat for 42 projects in Sheki-Zagatala economic region;
g)
2.4 million manat for 28 projects in the Upper Karabakh economic region
h)
1.4 million manat for 34 projects in the Mountainous Shirvan economic region;
i)
2.9 million manat for 148 projects in Lankaran economic region. (Fig.2)
Distribution of soft loans by sectors of the economy:
a)
56.5 million manat for 824 projects on agricultural production;
b)
15.8 million manat for 9 projects on processing of agricultural products;
c)
47.3 million manat for 59 projects on production and processing of industrial products;
d)
1.6 million manat for 6 service (infrastructure) projects;
e)
0.7 million manat for 7 tourism projects;
j)
5 million manat soft loans were given to 3 projects in other areas (services, medicine, etc.).
In recent years, there has been a consistent and sustained economic policy based on world experience
and traditions of national economic development, in order to increase the potential of the sector, innovation,
diversification and diversification of the economy. Industrial parks and quarters, created recently, became the
main policies of clustering. Itak, Sumgayit Chemical Industrial Park, Balakhani Industrial Park is already
operating, measures are being taken to organize the Mingachevir and Pirallahi industrial parks. At the same
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time, the creation of industrial districts of Neftchala and Masalli will be particularly emphasized in the context
of clustering of small and medium-sized businesses. However, the created industrial parks and districts were
based on the initiative of the state, and not on a voluntary group of entrepreneurs [8,10].
Industrial parks and quarters existing in Azerbaijan are created by the state at the expense of state
funds. In this connection, the future private sector will be encouraged to create in the private sector of special
economic zones, industrial parks and infrastructure in the private sector.
CONCLUSION
Currently, the application of cluster models in the country is available. Although these clusters are
formed on the basis of a vertical industrial cluster (cluster, which reflects the supply chain of production of
goods to the final consumer), the efficiency of such clusters is unsatisfactory. However, it is important to
emphasize that in the future special economic zones, industrial parks, industrial districts and so on. e. will
support the creation not only of the state, but also of the private sector [1, 2]
Considering the weak development of business partnerships between SMEs, there will be specific steps
for enterprises to strengthen their mutual cooperation and benefit from collective benefits. First of all,
proposals will be made to improve the legal framework for the development and promotion of business
partnerships between SMEs. Considering that SME are more prone to individual development, there will be
organized special events to increase awareness, seminars and trainings, entrepreneurs will be informed about
practical benefits [6,7].
The development of small and medium-sized enterprises initially creates conditions for competition.
The more enterprises, the greater the number of goods, and the greater it will increase competition. This
competition can end the sale of one product faster by comparison with another. The more enterprises will be
created, the more jobs will be created. The number of small and medium enterprises in Azerbaijan is very
small. For example, in developed countries it is 70-80% of GDP, in Azerbaijan this figure is no more than
10%. This is a very low indicator. In order to reduce the dependence of the oil economy, it is necessary to
develop the non-oil sector. The development of the non-oil sector goes through the development of small and
medium enterprises. [6 p 45].
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Doç. Dr. Vugar NAZAROV125; Doç. Dr. Jamal HAJİYEV126; Vasif AHADOV127
AZERBAYCAN'DA GİRİŞİMCİ RİSK SİGORTASININ MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRME
YÖNLERİ
CURRENT STATUS and PROBLEMS OF INTERVENTION RISK INSURANCE IN THE
INSURANCE MARKET OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
ÖZ
Ülkemizde girişimciliğin gelişmesine devlet desteği ülke liderliğinin önceliklerinden biridir.Bu
bağlamda, vergilendirme ve gümrük alanında kapsamlı reformların uygulanması, uygun şartlarda işletme
kredilerinin sağlanması ve bu tür çalışmaların bugün devam etmesi girişimciliğin gelişimini belirlemektedir.
Aynı zamanda, yapılan işin yanı sıra, girişimcilerin piyasanın ve dış dünyanın belirsiz, tesadüfi olumsuz
olaylarından korunması konusu özel bir önem taşımaktadır.
Geleneksel olarak, sigorta bu tür kayıpları telafi etmede etkili olmuştur ve bu nedenle önemli bir
finansal mekanizmadır. Girişimcilik riskleri, günümüzde herhangi bir üretim sürecindeki nakit ve diğer
kaynakların yatırım risklerini, üretimin durması veya kesintiye uğramasından kaynaklanan olası kar kaybı
risklerini, yenilikçi riskleri, yani yeni ekipman ve teknolojilerin piyasaya sürülmesiyle ilişkili risklerin yanı
sıra sigortalıyı içerir,karşı tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesi ile bağlantılı olarak özellikle
önemlidir. Mevcut sigorta şirketlerinin deneyimleri, sigortacıların iş risklerini sigortalama konusunda çok
dikkatli olduklarını göstermektedir. Makale, mevcut işletme sigortasının risklerini inceliyor ve mevcut
sorunları analiz ediyor.
Anahtar Kelimeler: sigorta, sigorta piyasası, girişimcilik riskleri.
JEL Kodu: M21.
ABSTRACT
State support for the development of entrepreneurship in our country is one of the priorities of the
country's leadership. In this regard, the application of comprehensive reforms in the field of taxation and
customs, the provision of employment loans under appropriate conditions, and the continuation of this type
of work today determine the development of entrepreneurship. At the same time, in addition to the work done,
the issue of protecting entrepreneurs from unknown and accidental negative events of the market and the
outside world is of particular importance. Without a doubt, one of the key factors in the sustainability of a
modern economy is to minimize the consequences of risks in the business world.
Of course, on the one hand, in the economic environment, market activities are carried out, and on
the other hand, the changes that take place in the legal framework are realized. Traditionally, insurance has
been effective in eliminating these types of losses, and for this reason it is an important financial mechanism.
Entrepreneurship risks, the investment risks of cash and other sources in any production process today, the
possible snow loss risks caused by the cessation or interruption of production, the risks of innovation, that is,
with the advent of new equipment and technology. is especially important. The trials of existing insurance
companies show that insurers are very careful in insuring their business risks. The article examines the risks
of existing business insurance and analyzes existing problems.
Keywords: insurance, insurance policy, entrepreneurial risk
JEL Code: M21.
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GİRİŞ
Ülkemizin artan finansal imkanları, toplumun çeşitli alanlarındaki kazanımlar, ekonomik kalkınmada
önemli bir faktör haline gelmiş, ülkede girişimciliğin ve ticari faaliyetin gelişmesi için elverişli bir ortam
yaratmıştır. Devletin mali kapasitesinin daha da artırılmasında girişimcilik faaliyetinin gelişmesi önemli bir
rol oynadığından, bu alan her zaman devletin kontrolü ve gözetimi altındadır.Girişimciliğin geliştirilmesi
alanında devlet tarafından düzenleyici mekanizmanın etkin bir şekilde uygulanması, vergi ve gümrük
idarelerinde yapılan reformlar, uygun şartlarda işletme kredileri sağlanması günümüz ekonomisinin
öncelikleri arasında yer almaktadır.1Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanan vergi reformları da esas olarak
girişimciliğin gelişmesine hizmet etti. Aynı zamanda, girişimcilerin piyasanın ve dış dünyanın belirsiz,
tesadüfi olumsuz olaylarından korunması konusu özellikle bu bağlamda önemlidir.Her şeyden önce, ulusal
sigorta piyasasının gelişimi, işletmelerin olası risklerden korunmasında büyük önem taşımaktadır.
Modern ekonominin sürdürülebilir kalkınmasındaki kilit faktörlerden biri, elbette, girişimcilik
faaliyetleriyle ilişkili risklerin sonuçlarının olası azaltılmasıdır.Yirminci yüzyılın sonlarındaki siyasi olaylar
ve yirmi birinci yüzyılın ilk on yılının küresel mali krizi, işletmelerin organizasyonuna ve ekonomik
güvenliğine yönelik yaklaşımlarda değişikliklere yol açtı. Girişimcilik bir yandan ekonomik ortamdaki
değişim koşullarında, diğer yandan yasama tabanındaki ilerici değişiklik koşullarında gelişir.
Kuşkusuz, ekonomik faaliyetin seyri sırasında ortaya çıkan kayıpları telafi etmek için harcamaları
finanse edecek bir mekanizma ve sonuç olarak bunu veya bu kaybı telafi edecek bir mekanizma oluşturmanın
temel amacı riskli faaliyetlerin sonuçlarını en aza indirmektir.Herhangi bir ticari işletmenin karşılaştığı
kayıpları telafi etmek için maliyet ölçeği arttıkça bu en aza indirmenin önemi artar.Geleneksel olarak, sigorta
bu tür kayıpları telafi etmede etkili olmuştur ve bu nedenle önemli bir mali mekanizmadır.Yasal kişilerin
mülkiyet haklarının sigortalanması için talep prizması yoluyla sigortanın rolü önemli ölçüde artmıştır.Modern
dünyada, piyasa ekonomisinin ticari sigortanın yörüngesine yayılması nedeniyle, girişimcilik faaliyetlerinin
planlanması ve uygulanmasıyla ilgili daha büyük risklerin olduğu unutulmamalıdır.
Girişimcilik riskleri, herhangi bir üretim sürecindeki nakit ve diğer kaynakların yatırım risklerini,
üretimin durması veya kesintiye uğramasından kaynaklanan olası kar kaybı risklerini, yeni ekipman ve
teknolojilerin devreye girmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek riskler ve sigortalılar için riskleri içerir. Karşı
tarafların temerrüdü ile ilgili nesnel riskler özellikle önemlidir.
Azerbaycan'da sigortalanan girişimcilik riskleri esas olarak aşağıdaki gibidir:
• nakit ve diğer kaynakların yatırım riskleri;
• üretim kesintilerinden kaynaklanan olası kar kaybı riskleri;
• yenilikçi riskler
Bu tür sigortaların teorik önemine rağmen, mevcut sigorta şirketlerinin deneyimleri, sigortacıların iş
risklerini sigortalama konusunda çok dikkatli olduklarını göstermektedir.
Sigortanın hukuki niteliğini, özellikle iş riski sigortasını belirlemek, iş ilişkileri sistemindeki yerini
incelemek ve dolayısıyla iş risklerini en aza indirecek mekanizmaları belirlemek modern sigortacılık biliminde
önemlidir.
Ülkemizde yeni gelişen sigorta piyasasında iş risklerinin sigortalanması uygulaması gelişmemiş olsa
da hem sigorta piyasası katılımcılarının, girişimcilerin hem de devletin bu yöndeki ilgisi, bu alanda detaylı
araştırmaların yapılmasını ve uluslararası deneyimlerin gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır.
Makalenin teorik ve metodolojik temelleri: Makalenin yazım sürecinde, sigorta piyasasının
girişimcilikle ilgili konumu, bilgi kaynaklarının analiz yöntemleri, bilimsel-teorik yaklaşımlar, temel
kavramların karşılaştırmalı, ampirik analizi ve terminoloji sistemi, pratik bilginin uygulama yöntemlerinin
yanı sıra kullanılmıştır:
- ticari işletmelerin sigortasını mevcut risklerden, ekonomik süreçler üzerindeki etkisine yönelik
modern bilimsel ve felsefi yaklaşımlardan belirleyen faktörler teorik olarak analiz edilmiştir ve bu, araştırma
hedeflerinin uygulanmasında kilit bir rol oynamaktadır;
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- ulusal düzeyde girişimcilik faaliyetinin sigortası alanında sigorta piyasasının gelişme eğiliminin
analizi gerçekleştirildi;
- sonuç olarak makalenin amacına uygun öneriler oluşturuldu.
Bilgi kaynağı: Makalenin yazım sürecinde, alanında önde gelen bilim adamlarının teorik görüşleri,
Azerbaycan'ın ilgili alandaki mevzuatı, yerli ve yabancı resmi istatistiklerinden yararlanılmıştır.
Bilimsel yenilik: Araştırma sonucunda, mevcut alandaki uluslararası eğilimler incelenmiş ve bu da
ülkemiz için uygulama olanaklarını değerlendirmemize olanak tanımıştır. Azerbaycan'ın ulusal sigorta
piyasasında işletme sigortası alanında ortaya çıkabilecek belirli sorunlar tespit edilmiş ve uluslararası
deneyime dayalı çözümüne özen gösterilmiştir.
ARAŞTIRMA ve BULGULAR
Girişimcilik faaliyetinde risk, girişimci firmaya ait dış çevrenin belirsizliğinden kaynaklanan nesnel
bir temeldir.Girişimcilik faaliyetinde risklerin varlığı, aslında ekonomik özgürlüğün bel kemiğidir, onun bir
nevi ikamesidir.Bir girişimcinin özgürlüğüne diğer girişimcilerin özgürlüğü eşlik eder, böylece piyasa
ilişkileri geliştikçe belirsizlik ve girişimcilik riski artacaktır. Girişimcilik faaliyetlerinde geleceğin
belirsizliğini ortadan kaldırmak imkansızdır, çünkü nesnel gerçekliğin bir unsuru olarak hareket
etmektedir.Risk, girişimciliğin bir göstergesidir ve ekonomik yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır.İş riskinin
objektif tarafına daha fazla önem versek de,bu ekonomideki gerçek süreçlerle ilgilidir.İş risklerinin
tarafsızlığı, uzun vadede girişimcilerin faaliyetlerine bağlı olmayan faktörlerin varlığından
kaynaklanmaktadır.
Girişimcilikle ilgili iktisat literatüründe işletme risklerini sınıflandırmak için tek bir sistem yoktur. İş
risklerinin sınıflandırılmasına yönelik birçok yaklaşım vardır.
Özellikle, iki tür risk I. Schumpeter'in iş riski sınıflandırması şu şekildedir:
- doğal afetler sonucunda kazanılan değer kaybı riskini de içeren olası bir teknik üretim başarısızlığıyla
ilişkili risk;
- ticari başarı eksikliği riski [1, s.57].
Klasik işletme riski teorisinin temsilcileri C.Mill, N.U.Senior , seçilen çözümün bir sonucu olarak
ortaya çıkabilecek zararları tahmin ederek riskleri belirler. Bu durumda risk, bu kararın uygulanmasının neden
olduğu zarardan başka bir şey değildir [4, s.129-130].Neoklasik işletme riski teorisi A.Marshall, A.Pigou'nun
temsilcilerine göre, girişimci belirsiz bir durumda çalışıyor ve girişimcilik karı rastgele bir değişime
dayanıyor.Keynes'in girişimcilik riski teorisi, girişimcilerin daha fazla kar elde etmek için büyük riskler alma
eğilimine dikkat çekti. Keynes'in teorisi, fiili gelirin beklentilerden olası bir sapmasını ve ekonomik hayatta
dikkate alınması gereken üç ana risk türünü kapsayacak şekilde "risk maliyetleri" uygulama ihtiyacını haklı
çıkardı.Risklerin sınıflandırılması ilk olarak J.Keynes'in çalışmalarında tanıtıldı. Ona göre, malların maliyeti,
ekipmanın yıpranma ve yıpranma maliyetlerini, piyasa koşullarında ve fiyatlarındaki değişiklikleri ve ayrıca
kaza ve afetlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan yıkımı içermelidir. Keynes, bu maliyetleri, gerçek gelirdeki
beklenen değerden sapmaları karşılamak için gereken risk maliyetleri olarak adlandırdı [2, s.127].
Ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili risk kategorisine ana yaklaşım F. Knight tarafından "Risk,
Belirsizlik ve Kar" bölümünde sunulmuştur. Knight iki tür ticari riski ayırt eder:
- nesnel olasılığı hesaplanabilen ve sigortalanabilen riskler (bu riskler, kardan düşülen üretim
maliyetlerinin bir parçasıdır);
- nesnel olasılığı hesaplanmayan ve girişimcilerin belirli gelirlerinin varlığı ile açıklanmayan
girişimcilik riskleri [3, s.27-29].
Azerbaycan'da bağımsızlık yıllarında sigortacılık faaliyetleri ile ilgili olarak kabul edilen 15 Aralık
1992 tarihli ve 405 sayılı Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 6 Aralık tarihli Kararnamesi ile
onaylanan "Girişimcilik Faaliyetleri Hakkında" Kanun, 2016 “Azerbaycan Cumhuriyetinde Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeler Düzeyinde Tüketim“ Mal Üretimi İçin Stratejik Yol Haritası ”,“ Azerbaycan 2020: Gelecek
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İçin Vizyon ”Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile onaylanan Kalkınma Kavramı, 29
Aralık 2012, “Azerbaycan Cumhuriyeti Bölgelerinin Sosyo-Ekonomik Kalkınması Devlet Programı” (20042008, 2008-2014, 2014-2018, 2019–2023) Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının onayına ilişkin
kararnameleri, 19 Ağustos 2019 tarihinde kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Sigortası Kanunu, şu
veya bu normatif yasal düzenlemeler ve Devlet Programları ile girişimcilik faaliyeti ve sigorta faaliyetlerinin
geliştirilmesi şartlandırılmışdır.
2019'un sonundan itibaren dünyayı kasıp kavuran COVID-19 salgını 2020'nin başlarında Azerbaycan'a
ulaştı.
“Koronavirüs (COVID-19) salgınının olumsuz etkisini ve dolayısıyla dünya enerji ve borsalarındaki
keskin dalgalanmaların azaltmak için Azerbaycan Cumhuriyeti ekonomisi, makroekonomik istikrar, istihdam
sorunları ve ülkedeki ticari kuruluşlar üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak için bir dizi önlem hakkında "19
Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan 1950 Sayılı Kararname pandeminin etkilerinin
hafifletilmesi ve önleyici tedbirlerin alınmasında çok önemli bir belge haline geldi.Salgının olumsuz
sonuçlarını en aza indirmek için Bakanlar Kurulu'na 1 milyar manat tahsis edildi, aynı zamanda sonuçları
değerlendirmek için dört çalışma grubu oluşturulmuştur.
Azerbaycan'ın GSYİH'sinin% 3'ü olan devlet destek programlarının toplam hacmi 2,5 milyar manat
olarak gerçekleşti Bu rakamın diğer ülkelerle karşılaştırılması, Azerbaycan'ın bu alanda hem vatandaşlar, hem
de girişimciler için çok yüksek bir desteğe sahip olduğunu gösteriyor.

Gayri safi yurtiçi Hasılada özel ağırlık %-la
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Türkiye
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Şekil 1. Bazı ülkelerde 2020'de devlet destek yardımının GSYİH içindeki payı
Kaynak: www.stat.gov.az ve www.imf.org dayalı yazarlar tarafından derlendi
Ekonominin büyüklüğü nedeniyle Bağımsız Devletler Topluluğu'nda(BDT) veya bölgede pandemiyle
mücadelede böyle bir destek paketi yok. Azerbaycan, bölge ekonomisinin büyüklüğü bakımından, tahsis
edilen fonların GSYİH'ye oranı açısından lider konumdadır. Örneğin, çok sayıda can kaybına rağmen, İtalya
ve İspanya tarafından salgınla mücadele için ayrılan fonlar GSYİH'nın% 1'ini oluşturmuyor. BDT ülkelerine
bakarsak, bu rakam bölgenin ekonomik açıdan en güçlü ülkesi Rusya'da% 0,3, Türkiye'de% 1,5, Belarus'ta%
0,7, Ukrayna'da% 0,9, Gürcistan ve Ermenistan'da% 2, Kırgızistan ve Özbekistan'da 1.% 5'tir. Çoğu Doğu
Avrupa ülkesinde bu rakam% 0,3 ile% 0,7 arasında değişmektedir. [10].
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Koronavirüs (COVID-19) pandemisinden etkilenen bölgelerde çalışanların maaşlarının bir kısmının
ödenmesine maddi desteğin sürdürülmesi için Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun kararına göre,
174.316 çalışanı kapsayan 18.845 vergi mükellefine ödenen fon miktarı 39.068.7 bin manat olmuş, 83162
bireysel (mikro) girişimciye finansal destek sağlanmış, ödenen fon miktarı 29.501.8 bin manat olmuştur.
Bugün Azerbaycan'da faaliyet gösteren 20 sigorta şirketi, doğrudan girişimcilere yönelik sigorta
hizmetleri veriyor. Bu kapsamda şu tür ve hizmetleri sunmaktayız: "İş kazalarına ve hastalıklarına karşı
zorunlu sigorta", "Zorunlu gayrimenkul sigortası" (tüzel kişiler için), "Arıza sürelerine karşı risk sigortası" ve
"Tarım sigortası" . Uzun yıllardır Azerbaycan'da faaliyet gösteren işletmeler, yukarıda belirtilen sigorta türleri
ile karşılaştıkları risklere karşı kendilerini sigortalayabilmiştir.
Girişimcilere ilişkin sigorta primleri ve sigorta ödemeleri ve aşağıdaki türler Azerbaycan'da faaliyet
gösteren ve sayıları farklı dönemler için 22 ile 20 arasında değişen sigorta şirketleri tarafından yapılmıştır:
Tablo 1.
Son
5
yılda
(milyon adam)
Sığorta növü
İş kazalarına ve
hastalıklarına
karşı zorunlu
sigorta

iş

riski

sigortası

türleri

ve

sigorta

şirketlerinin

dinamikleri

2016
Sığorta
yığımları

Sığorta
ödənişləri

2017
Sığorta
yığımları

Sığorta
ödənişləri

2018
Sığorta
yığımları

Sığorta
ödənişləri

2019
Sığorta
yığımları

Sığorta
ödənişləri

2020
Sığorta
yığımları

Sığorta
ödənişləri

31.2

4,0

33.1

4.2

35.2

3.1

48.1

3.1

53.9

2.5

2,0

27.9

2.8

30.3

4,0

43.4

5.4

46.1

3.8

0.0

0.093

0.0

0.006

0.0

0.321

0.0

0.408

0.013

Zorunlu
gayrimenkul
25.1
sigortası
Kesinti risklerine
0.016
karşı sigorta

Tablodan da görülebileceği gibi 2016-2020 yıllarında "İş kazası ve hastalıklarına karşı zorunlu sigorta"
sigorta primleri 22,7 milyon manat artarken, sigorta ödemeleri 1,5 milyon manat azaldı, maluliyet görülme
sıklığı söz konusudur. İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle önemli ölçüde azalmış, girişimcilerin
sorumluluğu artmış, bu alana dikkat edilmiş, çalışma koşullarına ve güvenliğine dikkat edilmiştir.
"Zorunlu gayrimenkul sigortası" sigorta primleri 21,0 milyon manat, sigorta ödemeleri ise 1,8 milyon
manat arttı. 2. ve 3. sigorta türlerinde hem sigorta primlerinde, hem de sigorta ödemelerinde artış meydana
gelmiş ve bu da sigorta şirketlerinde güven uyandırmıştır.
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Genel sigorta pazarında iş riski sigortasının payının dinamikleri
8

7
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6
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1

0,06

0
İş kazaları ve meslek
hastalıkları sonucu
çalışamayacak olan iş
gücünün kaybına karşı
zorunlu sigorta

Zorunlu gayrimenkul sigortası Kesinti risklerine karşı sigorta

2020 yılında genel pazardaki sigorta türlerinin payına bakarsak, en yüksek oranın "İş kazası ve meslek
hastalıklarına karşı zorunlu sigorta" (% 7), en düşük oranın ise “Kesinti risklerine karşı sigortası” olduğunu
görebiliriz. 2020 yılında toplam sigorta primlerinin 728,6 milyon manat olduğu unutulmamalıdır.
2020 yılına, özellikle mevzuat alanında Azerbaycan'ın sigorta piyasasında yaşanan değişiklikler
damgasını vurdu. Böylelikle, bu yıl tarım sigortası ve zorunlu sağlık sigortası kanun tasarılarının kabul
edilmesi, piyasada bazı beklentilerin oluşmasına yol açmıştır. 1 Ocak 2020'den itibaren, ülkede tarım
sigortasının tanıtımı resmi olarak yürürlüktedir. Tarım Sigortası Fonu Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanının 19 Ağustos 2019 Tarihli 809 Sayılı “ 27 Haziran 2019 tarihli 1617-VQ sayılı Azerbaycan
Cumhuriyeti Kanunun uygulanması ve Tarım Sigortası Fonu'nun Kurulması Hakkında Kararname”ye göre
tarım sigortası sisteminin organizasyonunu, gelişimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla
kurulmuştur.Fon, faaliyetlerinde ve yönetiminde gelişmiş kurumsal yönetişim standartları uygulamakta ve
yatırım risklerini azaltmak ve iş güvenliğini artırmak ve üretimi genişletmek için müşterek sigorta
kullanmaktadır.Tarım Sigortası Kanununa göre, ülkenin sigorta sistemi kamu-özel ortaklığına dayanmaktadır.
. Tarım Sigortası Fonu (AIF), risk altında sigorta ödemeleri yapmak için devlet tarafından kurulmuş kar amacı
gütmeyen bir tüzel kişiliktir.Kasım 2020'den itibaren tarım sigortası mekanizması aracılığıyla süt inekleri ve
manda (1-7 yaş), 14 tür bitki (bahçe, arpa, mısır, patates, pirinç, üzüm, limon, mandalina, portakal, fındık,
şeker pancarı, tütün, pamuk,) ve balık sigortası mekanizması faaliyete başlamıştır.
Devlet tarafından çiftçilere destek olarak, tarım sigorta primlerinin% 50'si devlet tarafından
ödenmektedir. Sonuç olarak çiftçiler, küçük bir meblağ ödeyerek çiftliklerini en önemli risklerden
koruyabilirler.Şu anda tarım sigortası mekanizması, bitki ve hayvanları en önemli risklerden ve doğal
afetlerden korumaktadır.Önümüzdeki aylarda hem sigortalı ürünler, hem de kapsanan riskler listesinin
genişletilmesi planlanıyor. Bu nedenle, bazı meyve ve sebze mahsulleri ile küçük boynuzlu hayvanların tarım
sigortalanmasına ilişkin mevzuatta değişiklikler yapılmaktadır. Aynı zamanda, mevzuata göre halihazırda
ekilen alanlar ve Elektronik Tarım Bilgi Sistemine (EITIS) kayıtlı çiftlik hayvanlarının sigortalı olduğu
unutulmamalıdır.
Tarım Sigortası Fonunun Amaçları:
• Tarım sigortası sisteminin organizasyonunu ve gelişimini sağlamak;
• Tarımsal ürünlerin risklere karşı korunmasına yönelik bir sistem oluşturarak çiftçilerin sürdürülebilir
ve sürdürülebilir faaliyetlerini sağlamak;
• Tarım sektöründeki yatırımın çekiciliğini artırmak ve çiftçilerin finansmana erişimini genişletmek.
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Yukarıda bahsedildiği gibi, sigortanın girişimcilerle doğrudan ilgili alanlarından biri "Tarım Sigortası"
dır. Ancak bu sigorta sistemi Azerbaycan'da henüz yeni olduğu için bu konuda istatistik elde edilmemiştir,
daha doğrusu 2020'nin sonlarında kademeli olarak uygulamaya konulacaktır.
Tablo 2.
Çiftlik hayvanlarının sigortası (bin manat)

Sigorta türü
Çiftlik
sigortası

2019 yıl
Sigorta primleri

hayvanı 118.9

Sigorta ödemeleri

2020 yıl
Sigorta primleri

Sigorta ödemeleri

21.3

208.9

37.1

Yapılan analiz sonucunda 2021 yılında hem sigorta primlerinin, hem de sigorta ödemelerinin arttığını,
geçen yıla göre artışın sigorta primlerinde 90.0 bin manat, sigorta ödemelerinde ise 15.8 bin manat olduğunu
görüyoruz. Genel olarak tarım sektöründe girişimçi risklerinin sigortalanmasına son yıllarda başlangıcına
rağmen bu alanın geliştirilmesine büyük ihtiyaç var. Azerbaycan'ın aynı zamanda bir tarım ülkesi olduğu göz
önüne alındığında, girişimciler için ne kadar önemli olduğunu anlamak kolaydır.
Modern zamanlarda, sigorta hizmetlerinin dünya ekonomisindeki önemi hızla artmaktadır. İklim
değişikliği, sürdürülebilir çevre felaketleri ve öngörülemeyen olumsuz olaylara bağlı hasar ve risklerle ilgili
hizmet yelpazesi genişliyor. Azerbaycan ekonomik modelini şekillendirirken sigorta hizmetleri pazarına
odaklansa da, sigorta sektörü özellikle iş risk sigortası alanlarında zayıf kalmaktadır. Azerbaycan'da sigorta
piyasasının geliştirilmesi ve küresel sigorta piyasasına entegrasyonuna yönelik çalışmaların güçlendirilmesi,
devletin, sigorta kuruluşlarının ve toplumun ortak işbirliği sonucunda mümkün olabilir. Sigorta segmentinin
toplumdaki önemi, sigorta şirketleri tarafından yeni yenilikçi yöntemler yardımıyla rekabetçi bir iş ortamının
oluşturulması, olası devlet desteği ve düzenleyici politikaların uygulanması, sigorta sisteminin finansal
sektörler arasında önemli bir rol oynamasına yardımcı olabilir.
Yurt dışı deneyimine baktığımızda, girişimcilere sunulan sigorta ve sigorta ürünlerinin sayısı ve
çeşitliliğinin oldukça geniş olduğunu görüyoruz. Burada ayrıca mikro sigorta türlerinden, yabancı uygulamada
her ikisi de ayrı ayrı geliştirilen ve genel iş dünyasının tüm alanlarına hitap edebilecekleri ortak sigorta
mekanizmasının yönlerinden de bahsedebiliriz.
Azerbaycan'da sigorta piyasasının genç bir pazar olması ve gelişme aşamasına yeni girmiş olması
nedeniyle, işletmelere sunulan sigorta türleri ve türleri nispeten sınırlıdır. Bunu dikkate alarak, Azerbaycan'da
faaliyet gösteren sigorta şirketleri, işletmelerin sigorta hizmetlerine erişimini sağlamak için düzenli olarak
projeler uygulamakta, girişimcilerle doğrudan temas halinde olan kurum ve kuruluşlarla işbirliği kurmakta ve
girişimcilerin sigorta sistemi hakkında bilinçlendirilmesi için aktif olarak çalışmaktadır.
Bu tür proje ve adımların kısa süre içinde Azerbaycan'da faaliyet gösteren tüm işletmelerde sigortaya
olan ilgiyi artıracağına ve sigorta şirketlerinde girişimciler için yeni ürün stratejilerinin oluşturulmasına ivme
kazandıracağına inanıyoruz.
Azerbaycan'da ticari risk sigortasının birçok sorunu vardır ve bunlar başlıca şu şekildedir:
- potansiyel sigortacıların düşük ödeme gücü;
- sigorta şirketlerinde sigortalıların gelişmiş ülkelerin sigorta deneyimlerine göre tarifeleri belirleyecek
temsilci statüsünün olmaması;
- risk çeşitliliğine dikkat edilmemesi,
- daha genel bir yaklaşımın avantajı;
- iş riski sigortası sürecinin düşük düzeyde bilimsel, normatif, yasal ve metodolojik desteği;
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- sigorta sözleşmesinin imzalanmasından sonra risk seviyesinde yüksek olumsuz değişiklik olasılığı;
- her bir riskin analizi ve değerlendirilmesi için bireysel bir yaklaşımın önemi nedeniyle ortaya çıkan
zorluklar, vb.
Bununla birlikte, dünya pratiğinde sigorta, ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde girişimciler tarafından
yaygın olarak kullanılan bir hizmet alanıdır. Batı'nın önde gelen kapitalist ülkelerinin deneyimi, ticari
kuruluşların, bireysel girişimcilerin ve hanehalklarının ekonomik yaşamdaki faaliyetlerine sigorta ilişkilerinin
eşlik ettiğini göstermektedir. Orada hem tüzel kişiler hem de bireyler işlerini ve mülkiyet haklarını birçok
sigorta türü kapsamındaki tüm risklere karşı sigortalıyorlar. Sigorta şirketlerinin profesyonellik düzeyi de bu
alanda önemli bir rol oynamaktadır.Bu nedenle, sigortacı işletmenin faaliyetlerini doğru bir şekilde
değerlendirmeli, risk seviyesini, piyasa durumunu analiz ederek analitik düşünme yeteneğine sahip olmalıdır.
Örneğin, hayat sigortası bu alanda yüksek deneyim gerektirmezken, iş riski değerlendirmesi ve sigorta daha
profesyonel bir yaklaşım gerektirir ve çoğu durumda yerel sigorta şirketleri bu alana çok az ilgi
gösterir.Bununla birlikte, her bir işletmenin ekonomik durumunun devletin ekonomik durumu üzerinde
doğrudan bir etkiye sahip olduğu, bu nedenle sigorta hizmetlerinin yaygın kullanımının, gelir ve yaşam
standartlarında artışa yol açarak ekonomik istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı sağladığına dikkat edilmelidir.
SONUÇ
Ülkemizde iş riski sigortası organize etmek için aşağıdaki önlemlerin uygulanması önemli sayılabilir:
- sigorta piyasasındaki çok düşük çeşitlilik seviyesi dikkate alınarak, bu alanda devlet tarafından
işleyen bir teşvik mekanizmasının oluşturulması. Bu nedenle, sigortacı portföyü esas olarak 2-3 ana sigorta
türü ile sınırlıdır ve bu, girişimcilerin çok çeşitli iş risklerini sigortalamasına izin vermez.
- sigorta hizmetlerinin geliştirilmesi için uzun vadeli bir strateji ve program geliştirmek çok önemlidir.
Öncelikle ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasında sigortanın rolünün ve öneminin belirlenmesine
olanak sağlayacaktır.
- diğer ülkelerin uygulamalarında yaygın olarak kullanılan, çiftçilere özel bir devlet desteği biçimi
olarak üretilen, olası risklere karşı tarımsal ürünlerin zorunlu sigortalanması, devlet bütçesinden ödenecek
sigorta priminin bir kısmının ödenmesi, çiftliklerin gelir ve giderlerinin, tarım ürünlerinin sigortalanmasıyla
uğraşan sigorta şirketlerinin mali zararları için devlet tazminatı.
- işletmelerin sigortaya erişimini artırmak için önlemler almak özellikle önemlidir.Bunun için sigorta
hizmetlerinin elektronik hale getirilmesi, girişimciler arasında kapsamlı bilinçlendirme faaliyetlerinin
yürütülmesi özellikle önemlidir.
İş riski sigortasının devlet düzenlemesi aşağıdakileri sağlayabilir:
- iş riski sigortasına ilişkin standart kuralların geliştirilmesi ve uygulanması (her tür girişimcilik
faaliyeti için);
- standart sigorta sözleşmeleri ve sigorta poliçelerinin onaylanması;
- tarifelerin hesaplanması için metodolojinin iyileştirilmesi.
Bu yıl finans sektöründe yapılacak çalışmaları açıklayan Azerbaycan Merkez Bankası, 2021 yılında
ürün sigortası için yeni bir kurumsal temelin kurulmasının sigorta sektöründe etkin düzenleme ve kontrolün
kurulmasına önemli bir destek olacağını, tarım sektöründe uzun vadeli yatırım planlamasını teşvik edecek
koşulları oluşturacağını söyledi.
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(39)
Gülnur ÇAT128
TÜRKİYE’DE STRATEJİK DÜŞÜNCE ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK
SİSTEMATİK BİR DERLEME
A SYSTEMATIC REVIEW TOWARD RESEARCHES ON THE STRATEGIC THINKING IN TURKEY
ÖZ
Bu araştırmada Türkiye’de stratejik düşünce üzerine alan yazındaki eğilimleri ve çalışılmamış alanları
belirlemek amacıyla, ilgili alandaki lisansüstü tezlerin ve makalelerin sistematik derlemesi yapılmıştır.
Araştırmada nitel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. YÖK Tez ve YÖK Akademi veri tabanlarında stratejik
düşünce başlığında tarama yapılmış ve lisansüstü düzeyde 6 tez ve 11 makale çalışması olmak üzere toplam
17 araştırma bulunmuştur. Stratejik düşünce ile ilgili ulaşılan tezlerden birinin kısıtlanmış olması sebebiyle 5
teze, yayın kısıtlaması olduğu için 11 makaleden 6’sına ulaşılmıştır.
Bu araştırmanın evrenini Türkiye’de stratejik düşünce üzerine yapılmış lisansüstü tezler ve makaleler
oluşturmaktadır. İlgili alanda yapılmış çalışmaların az olması sebebiyle örneklem seçimine ve yıl
sınırlamasına gidilmemiş, çalışmaların tamamı araştırmaya dâhil edilmiştir. Nitel araştırma yönteminde
sistematik derleme olarak desenlenen bu çalışmada; daha önceden hazırlanmış ve çalışmada sunulan farklı
görüşlerin tamamı dikkate alındığında, ortaya çıkan teorik birikime kıyasla, nicel anlamda sınırlı ölçeğe bağlı
kalındığı görülmüştür. İncelenen tezlerdeki tüm veriler, bu ölçekler yardımıyla toplanmış, analiz edilmiş ve
yorumlanmıştır. Söz konusu sınırlılığı gidermek için gelecekteki çalışmalara, daha kapsamlı, hatta literatürün
teorik birikimine katkıda bulunacak nitel ölçüm yöntemlerinin geliştirilmesi ve kullanılması oldukça yararlı
olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Strateji, stratejik düşünce, sistematik derleme
ABSTRACT
In this research in order to identify trends and areas studied in the literature on strategic thinking in
Turkey, it has made a systematic review of postgraduate theses and articles in relevant fields. The method of
this study is qualitative content analysis. YÖK Thesis and YÖK Academy databases were searched under the
heading of strategic thinking, and a total of 17 studies, 6 thesis and 11 articles, were found. Due to the
limitation of publication regarding strategic thinking, 5 out of 6 theses and 6 out of 11 articles were reached.
According to the results of the research; There are a limited number of theses and articles in the field
of strategic thinking in Turkey, which is determined mostly written PhD theses, only one master thesis of
them. It has been determined that quantitative method is mostly preferred in the studies. Although there is an
intense need for strategic thinking and decision-making in the public sphere, it has been determined that the
studies are mostly carried out with private sector executives and unit managers in the field of business
administration in big cities. It has been noticed that 3 out of 6 theses prepared in our country were prepared
under the same academician consultancy. It has shown that there are a limited number of academicians
interested in strategic thinking in our country. In this study, which was designed as a systematic review in the
qualitative research method, considering all the different views previously prepared and presented, it was seen
that the scales were limited in quantitative terms compared to the resulting theoretical background. All the
data in the theses were collected, analyzed and interpreted with the help of these scales. In order to eliminate
this limitation, it will be very useful to develop and use qualitative measurement methods that will contribute
to future studies, more comprehensive and even theoretical accumulation of the literature.
Keywords: Strategy, strategic thinking, systematic review
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı; Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim
Dalı öğrencisi, İstanbul/TÜRKİYE; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1586-1378
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BÖLÜM I
1.GİRİŞ
Strateji, askeri kökleri olan bir kavramdır. Generalin sanatı veya becerilerini ifade eden strateji veya
strategiké kelimeleri, MS II. yüzyıldan kalma Yunan antik eserlerinde rastlanmıştır. Sun Tzu’nun The Art of
War 2’si, Batı dünyasında yirminci yüzyıla kadar pek bilinmese de MÖ 500’den kalmadır ve Carl von
Clausewitz’in 1832 tarihli On War 3 kitabı, strateji üzerine temel yazılar olarak kabul edilir, Bu kitaplarda,
strateji kavramı genellikle 1) stratejik vizyon - stratejinin arkasındaki düşünce ve 2) stratejik uygulama stratejik plan ikili kavramlarına ayrılıyor (Haycock, 2012).
Benzer şekilde, modern literatür stratejiyi iki kavrama ayırır: birincisi, stratejik düşünme - günümüz
ekonomisinde karşılaşılan dinamik, genellikle öngörülemeyen zorlukları karşılamak için açık bir fikir ve
çözüm alışverişini teşvik eden yenilikçi, yaratıcı ve sağ beyinli bir süreçte düşünme; ikincisi, stratejik
planlama, stratejilerin sistematik ve mantıklı uygulamasıdır. Örgütsel bir stratejik planın geliştirilmesi ve
uygulanması dahil olmak üzere çok çeşitli yönetim yaklaşımlarını kapsar. Stratejik düşünceyi ve öğrenme
disiplinini bir organizasyonun yapısına yerleştiren öğrenen bir organizasyon olmak, onu daha çevik, dış
baskılara daha duyarlı hale getirir ve sıradan insanlarla olağanüstü sonuçlar elde etmesine yardımcı olur.
Stratejik planlama ile ilişki dış güçlerin getirdiği dinamik çevresel değişimle karşı karşıya kaldığında rekabet
avantajını yaratmak için stratejik düşüncenin kullanılması günümüzde örgütlerin karşılaştığı bir gerçekliktir
(Haycock, 2012).
Stratejik düşünme kavramı akıllı eylemleri yönlendiren bir örgütsel düşünme sürecinin tutumu ve tüm
firmaya bir hedefe doğru çalışma konusunda ilham verme isteği olarak tanımlanabilir (Alsaaty, 2007).
Stratejik düşünme, bir sistemde ortaya çıkan herhangi bir problemin kendi silosunda ele almak yerine,
davranışının neden olduğu tüm olası faktörler göz önünde bulundurularak ele alınması gerektiğini belirten
sistem düşüncesi ilkesine dayanmaktadır (Senge, 1990).
Araştırma kapsamının genel çerçevesinde Türkiye’de stratejik düşünce üzerine alan yazındaki
eğilimleri ve çalışılmamış alanları belirlemek, stratejik düşünce anlayışına yönelik yeni bir bakış açısının
geliştirilmesine katkı sağlamak, yöneticilerin gelecekle ilgili öngörülerinin güçlendirilebilmesi ve bu düşünsel
yetenekleriyle ilgili çalışmalarının başarılı olabilmesi için stratejik düşünme ve stratejik yönetim ilkelerinin
gerekliliği vurgulanmaya çalışılacaktır.
Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi'nde bulunan “stratejik düşünce” ile ilgili basılı bütün lisansüstü
tezler ve Yükseköğretim Kurulu Akademik Arama platformunda buluna tüm makaleler taranarak incelenmiş,
betimsel analiz yoluyla incelenerek çalışmalar sistematik derlemeye tabi tutulmuş ve sonuçlar sentezlenerek
kategorize edilmiştir.
1.1 Problem Durumu/Konunun Tanımı
Bonn’a (2005) göre stratejik düşüncede yapılan araştırma, farklı bağlamlarda çeşitli öncülleri,
faktörleri ve sonuçları belirleyerek bilgimizi karmaşıklaştırmıştır. Ancak, mevcut araştırma bankası çok çeşitli
ve dağılmış durumda ve çok az yorum çıkarılabiliyor. Stratejik düşünmeyle ilgili geniş kapsamlı literatüre
rağmen, farklı bakış açılarına ilişkin sonuçlara ve güvenilir bulgulara ulaşan çalışmaların hala eksikliği vardır.
Ayrıca stratejik düşünme ile ilgili araştırmaların çoğunun ABD ve İngiltere gibi ülkelerde yapıldığı tespit
edilmiştir (Cox, 1978; Ward, 1981, akt., Shaik ve Dhir, 2020). Dolayısıyla bu, araştırmacılara gelişmekte olan
ülkeler bağlamında stratejik düşünme üzerine araştırma yapma fırsatı verir ve bu sadece boşluğu doldurmakla
kalmaz, aynı zamanda dünyanın farklı yerlerinde stratejik düşünmenin nasıl işlediğine dair tamamen farklı bir
bakış açısı sunar.
Bu bağlamda Türkiye’de strateji hangi alanlarda çalışılmış olduğuna bakıldığında stratejik düşünce
konusunda yeterli araştırmanın yapılmadığı görülmüştür. Alan yazındaki eğilimler ve eksik bırakılan kısımları
belirlemek, günümüzdeki stratejik düşünce araştırmalarının yönünün tespitine yönelik akademik makaleler ve
tezlerin çalışma kimliği ve çalışma içeriği olarak araştırma ihtiyacı duyulmuştur.
Araştırma kapsamının genel çerçevesinde, Türkiye’de stratejik düşünce üzerine alan yazındaki
eğilimleri ve çalışılmamış alanları belirlemek, stratejik düşünce anlayışına yönelik yeni bir bakış açısının
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geliştirilmesine katkı sağlamak, yöneticilerin gelecekle ilgili öngörülerinin güçlendirilebilmesi ve bu düşünsel
yetenekleriyle ilgili çalışmalarının başarılı olabilmesi için stratejik düşünme ve stratejik yönetim ilkelerinin
gerekliliği vurgulanmaya çalışmak gerekli olmuştur.
1.2 Amaç
Araştırma kapsamının genel çerçevesinde Türkiye’de stratejik düşünce üzerine alan yazındaki
eğilimleri, çalışılmamış ve eksik bırakılmış alanları belirlemek, stratejik düşünce anlayışına yönelik yeni bir
bakış açısının geliştirilmesine katkı sağlamak, yeni sonuçlara ulaşabilmek amacıyla stratejik düşünce
konusunda yapılmış lisansüstü tezlerin ve akademik makalelerin sistematik derlemesini yapmak bu çalışmanın
amacını oluşturmaktadır.
Bu genel amaç doğrultusunda ortaya çıkan alt amaçlara da cevap aranacaktır.
1.2.1 Alt Amaçlar
YÖK Tez’de ve YÖK Akademikte yayınlanan stratejik düşünce konusunda yapılmış lisansüstü tezlerin
ve makalelerin;
1.
Derleme çalışmasında ulaşılan kaynak sayısı, bu kaynakların türleri, yıllara göre dağılımları
nasıldır? Tarih aralıklarına göre konuların odaklandığı boyut değişmekte midir?
2.
Araştırmalar nitelik (yaş, zekâ, seviye vb özellikleri) ve nicelik olarak (denek sayısı) ne tür
gruplar üzerinde uygulanmıştır?
3.
Araştırmalarda ne tür araştırma modelleri; tarama, deneysel ve bunların türleri kullanılmıştır?
4.
Araştırmalarda veri toplama aracı olarak ne tür araçlar kullanılmıştır (anket, ölçeği, başarı testi,
zekâ/ kişilik testi vb.) ve kullanılan ölçeklerin nitelikleri (geçerlik ve güvenirlikleri var mıdır? kaç sorudan
oluşmaktadırlar? uygulama süreleri ne kadardır? uygulayanın özel bir bilgi ya da beceriye sahip olması gerekli
midir?, ulaşılması mümkün müdür?, hangi yaş grupları için uygundur? vb.) nedir?
5.
Araştırmalar ortaya ne tür sonuçlar ortaya koymuşlardır? Araştırma sonuçları arasındaki
benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?
6.
Derlenen araştırmaların eksik bıraktığı, yeterince incelemediği araştırma konuları nelerdir?
Sistematik derleme sonucunda önerilebilecek yeni araştırmalar nelerdir?
1.3 Önem
Bu araştırmada stratejik düşünce konusu daha önceden ele alınmamış değişkenler ile (araştırma
modelleri, veri toplama aracı türleri) yıl/alan kısıtlamasına gidilmeden alanda yapılmış tüm lisansüstü tezler
ve makaleler incelenmiş ve incelenen çalışmalar sistematik derlemeye tabi tutulmuş, içerik analizi yoluyla
analiz edilmiş ve sonuçlar sentezlenerek kategorize edilmiştir. Bu araştırma ile mevcut alan yazındaki
eğilimler ve eksik bırakılan kısımlar belirlenecek, mevcut alanda stratejik düşüncenin ne ölçüde kullanıldığı
tespit edilecek ve stratejik düşüncenin özel ve kamusal alanda daha etkin kullanılması için yeni metodolojik
ve tematik çalışmaların yapılmasına yol gösterici olacaktır.
1.4 Varsayımlar/ Sayıltılar
Araştırmada tüm evrenin dâhil edilmesi toplanacak verilerdeki çeşitliliği artıracağı varsayılmıştır.
Araştırmacının iyi bir inceleme yaptığı ve taranan bilgileri Microsoft Excel programına samimi olarak
işleyerek grafik ve yüzde tablolar oluşturduğu varsayılmıştır.
1.5 Sınırlılıklar
Sistematik derleme yöntemiyle yapılan bu araştırmada; Türkiye’de stratejik düşünce konusunun kamu
alanı dışında, yoğun olarak özel sektörde çalışılmış olması, Türk kamu yönetiminde günümüze kadar halisiyle
stratejik düşünce ve stratejik yönetimin bilimsel olarak uygulanmaması, stratejik düşünce açısından ele alan
yeterli sayıda araştırma ve çalışma olmaması, bu çalışmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.
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1.6 Tanımlar
Strateji: Bir amaca ulaşmayı amaçlayan bir plandır (Bryson, 2011, akt. Chukwumah, 2015).
Stratejik Düşünce: Belirli ve açıkça ayırt edilebilir özelliklere sahip belirli bir düşünme biçimidir
(Mintzberg 1994).
Sistematik Derleme: Yapılan araştırmaların en iyi kanıtını bulmak için uzman araştırmacılar
tarafından birden fazla sayıdaki araştırmanın benzer yöntemle yapılandırılıp kapsamlı bir şekilde sentezinin
yapılmasıdır. (Karaçam,2013).
Betimsel Analiz: Tematik bir çerçeve oluşturma, bu tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi,
bulguların tanımlanması ve bulguların yorumlanması olarak dört aşamadan oluşan betimsel analiz, öncesinde
planlanan başlıklar doğrultusunda özeti yapılır ve yorumlanır (Altunışık ve ark. 2010) .
BÖLÜM II
2. STRATEJİK DÜŞÜNME İÇİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1.Strateji Tanımı
Strateji, ayrıntılı eylem planı değil, tutarlı bir yön tutturulmasını, değişmekte olan şartlara esneklikle
uyum sağlamasını mümkün kılan programlardır (Özel,2016: 87).
Kavramsal yapısı itibariyle strateji askeri kökenlidir. Askeri gücün hareketlerinin, karar vericiler
tarafından belirlenen hedeflere ulaştıracak biçimde yönlendirilmesi sanatı anlaşılır. Strateji askeri kökenli bir
kavram olmakla birlikte günümüzde her alanda kullanılmaktadır. Stratejinin sözlükteki meali; bir işletmenin
uzun vadede amacını gerçeğe dönüştürme yeteneği ile etki oluşturacak önceden tahmin edilen kararlardır
(Özer, 2015, s. 71).
Stratejinin kelime olarak kökeni eski Yunanca’da “stratos” (ordu) ve “ago” (yönetmek, yönlendirmek)
kelimelerine dayanmaktadır. Bazı kaynaklarda eski Yunan generallerinde Strategos’un yönetim sanatına atfen
kullanıldığı ifade edilmektedir. Bazı kaynaklara göre de strateji Latince yol, çizgi vb. anlamındaki “stratum”
kelimesinden gelmektedir. Kelimenin kökeni ile ilgili verilen alternatiflerin genel olarak benzer anlamlar
taşıdığı söylenebilir (Tunçbilek, 2019, s. 1, akt. Gökçek,2020).
Strateji, başarılı bir şekilde nasıl rekabet edileceği konusunda firmanın teorisidir. Başarıyla rekabet
etmenin tatmin edici bir performansa sahip olmak anlamına geldiği düşünülebileceğinden, performansı
stratejinin etkilediği bir faktör olarak da değerlendirilir (Barney, J. B. 2001).
Günümüzde strateji kelimesi daha çok bilgi ile ilgilidir. Bu bağlamda örgütlerin sahip olması gereken
her türlü kaynak ve yetenek önem kazanmıştır. Örgütlerin çevredeki değişimle birlikte strateji anlayışlarını da
sürekli güncellemeleri, kaynak ve yeteneklerini de buna uyarlamaları gerekmektedir. Stratejiler ile uzun
dönemde iç ve dış çevredeki değişime nasıl uyum sağlanacağı belirlenir. Dış çevredeki genel durum anlaşılır.
İç çevrede örgütü diğer örgütlerden ayıran özellikler vurgulanır. Üst seviyeli planlar ve politikalar dikkate
alınarak örgüte yön verilir (Kosinova, 2016: 25).
Strateji, rakipler tarafından gerçekleştirilenlere farklı faaliyetler yapmak veya aynı faaliyetleri farklı
şekilde gerçekleştirmek anlamına gelir (Porter, 1996).
2.2. Stratejik Düşünme Kavramı
Henry Mintzberg (1994), belirli ve açıkça ayırt edilebilir özelliklere sahip belirli bir düşünme
biçimidir. Mintzberg, stratejik planlama ve stratejik düşünme arasındaki farkı açıklarken, stratejik
planlamanın, bir eylem planının geliştirildiği önceden belirlenmiş stratejilerin sistematik programlanması
olduğunu savunur.
Bireysel düzeyde stratejik düşünme, temsil sistemlerindeki çeşitlilik açısından tartışılır. Grup
düzeyinde stratejik düşünme, heterojenliğe ve çatışmaya bakar. Örgütsel bağlam içinde stratejik düşünme,
orta yönetim katılımını, örgütsel yapının rolünü ve ödül ve ücret sistemlerini inceler. Stratejik düşünme
örgütsel bir ortamda üst düzey yöneticilerin oldukça karmaşık, belirsiz ve rekabetçi bir ortamda stratejik
eylemi nasıl anlamaya ve gerçekleştirmeye çalıştığına odaklanır. Stratejik karar vermenin önemli bir öncülünü
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temsil eder ve örgütsel değişim fenomenini ve nihayetinde örgütsel performansı ve hayatta kalmayı daha iyi
anlamak için bir anahtar sağlayabilir. Stratejik düşüncenin devam eden ve iç içe geçmiş bir süreçte hareket
etmekle yakından ilişkili olduğuna dikkat etmek önemlidir(Bonn (2005).
Mintzberg ve ark. (2001, akt., Bonn, 2001) düşüncenin eylemden önce gelmesi ve ona rehberlik etmesi
gereken zamanlar vardır. Bununla birlikte, diğer zamanlarda, özellikle çevredeki büyük beklenmedik
değişimler sırasında veya hemen sonrasında, düşünce, eyleme o kadar bağlı olmalıdır ki, 'öğrenme' olması
gerekeni 'tasarlamaktan' daha iyi bir kavram haline gelmelidir. Ve sonra, belki de en yaygın olanı, düşünce
ve eylemin birbirine yanıt verdiği, arada kalan bir dizi olasılıktır ”. Weick (1983, s. 225) bu süreci “düşünerek
hareket etme” olarak adlandırmıştır - bu, yöneticilerin hızlı hareket edebildiği, ancak eylemlerin bir önceki
düşünceler çerçevesinde bilgilendirildiği ve aynı zamanda gelecekteki düşünceyi bilgilendirdiği anlamına
gelir. Dolayısıyla, stratejik düşünme eylem odaklıdır ve belirsizliğin nasıl çözüleceğini ve karmaşık bir
dünyayı nasıl anlamlandırılacağını belirlemekle ilgilidir.
2.2.1. Stratejik Düşüncenin Unsurları
Literatür, stratejik düşünme, yani sistem düşüncesi, yaratıcılık ve vizyon gibi bir dizi anahtar unsuru
önermektedir. Bu unsurlar aşağıdaki bölümlerde tartışılacaktır.
2.2.2. Sistem Düşüncesi
Kaufman (1992, s. 69), stratejik düşünmeyi, örgütü, kaynaklar için rekabet eden ayrık parçalardan (ve
çalışanlardan) oluşan parçalanmış bir grup olarak görmekten, her bir parçayı ilişkide bütünleştiren bütünsel
bir sistem olarak görmeye ve onlarla ilgilenmeye geçiş olarak tanımlamıştır. Bu, kişinin günlük operasyonel
problemlerden uzaklaşmasını ve farklı problemlerin ve sorunların birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu ve bir
çözümün belirli bir alanda ve diğer alanlarda nasıl bir etkisi olacağını görmeyi gerektirir (Liedtka, 1998).
Senge (1990) bu yaklaşımı sistem düşüncesi olarak adlandırmıştır. Kişiliklerin ve olayların ötesine
bakmalıyız. Bireysel eylemleri şekillendiren ve olay türlerinin muhtemel hale geldiği koşulları yaratan temel
yapıları incelemeliyiz. Bu, görünür çelişkilerin uzlaşmasını ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini sağlamak
için olaylar yerine süreçler açısından düşünmeyi içerir.
Örgütün bu tür bütünleşmiş perspektifi, örgütsel yaşamın iç ve dış dinamiklerinin, özellikle
organizasyonların ve yönetimsel eylemlerin zaman içinde nasıl değiştiğinin ve bu tür değişikliklere yol açan
geri bildirim süreçlerinin tam olarak anlaşılmasını gerektirir (Stacey, 1996). Bu, organizasyonların pazarlar,
endüstriler ve uluslar gibi büyük ve karmaşık sistemlere nasıl gömüldüğünü ve bu sistemlerin
dinamiklerinden, birbirine bağlılığından ve karşılıklı bağımlılığından nasıl etkilendiklerini (Liedtka, 1998)
içerir.
2.2.3.Yaratıcılık
Strateji, rekabet avantajı yaratmak için fikirler ve yeni çözümlerin geliştirilmesiyle ilgilidir. Stratejik
düşünenler yeni yaklaşımlar aramalı ve bir şeyler yapmanın daha iyi yollarını düşünmeli, başka bir deyişle
yaratıcı olmalıdır. Yaratıcılık, geniş çapta araştırılmış bir alandır (Drazin ve diğerleri, 1999). Çoğu araştırmacı,
ya yaratıcı bir sürecin sonucuna ya da yaratıcı eylemlerde bulunma sürecine odaklanan bir tanım
benimsemiştir.
Woodman ve ark. (1993), örneğin, yaratıcılığı "karmaşık bir sosyal sistemde birlikte çalışan bireyler
tarafından değerli, faydalı yeni bir ürün, hizmet, fikir, prosedür veya sürecin yaratılması" olarak tanımlamıştır.
Yaratıcılığın çoğu tanımının anahtar unsuru, organizasyon için yenilik ve alaka düzeyidir. Yaratıcılığın
"genellikle bağlantısız görünebilen şeyler arasında yeniden birleştirmeyi veya bağlantılar kurmayı içerdiğini
belirtmiştir.
Ford’a (1996) göre yaratıcı düşünme; insanların sorunlara ve çözümlere nasıl yaklaştığı - mevcut
fikirleri yeni kombinasyonlarda bir araya getirme kapasiteleri ile ilgilidir. Buna göre, en sık incelenen yaratıcı
düşünme becerileri, bir soruna birçok alternatif çözüm üretme ve olağandışı ilişkileri veya kalıpları geliştirme
veya tanımlama becerileridir (Ford, 1996).
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Yaratıcılığı çoklu alternatifleri hayal etmek ve işleri yapmanın alternatif yollarının olup olmadığını
araştırmak için kullanma yeteneği ve benzersiz stratejiler ve eylem programlarının geliştirilme sanatıdır.
Yaratıcılık olmadan, hali hazırda mevcut olan ve eski yapılara, eski kalıplara, eski kavramlara hapsolmuş bilgi
ve deneyimlerden stratejik düşünce çıkarılamaz (De Bono 1996).
2.2.4. Vizyon
Üst düzey yöneticiler yüksek düzeyde belirsizlik, eksik bilgi ve belirsizlikle karşı karşıyadır.
Karmaşık, çok yönlü projeleri anlamlandırmaları ve birçok olası anlamı sentezlemeleri gerekir (Boland, 1984).
Böyle bir durumla karşılaşan insanlar, uygulanabilir stratejiler geliştirmelerine ve uygun eylem planları
tasarlamalarına yardımcı olmak için bir tür rehberliğe ihtiyaç duyarlar - veya Weick'in (1983) "tercihler
hakkında değerler, öncelikler ve netliği" tartıştığı gibi -. Bir dizi yazar, bir yön duygusu iletmek ve
organizasyon içindeki tüm faaliyetler için bir odak sağlamak için ortak inançların ve istenen gelecek
vizyonunun önemini vurgulamıştır.
Collins ve Porras'ın (1998, akt: Bonn, 2001) araştırması, güçlü bir amaç veya vizyon hissine sahip
şirketlerin 1925'ten bu yana genel borsadan 12 kat daha iyi performans gösterdiğini göstermiştir. Bu
şirketlerdeki liderler, derin bir anlayışa sahip bir organizasyon oluşturmaya büyük önem verdiler. Varoluş
sebebinin ve temel değerlerinin, organizasyon genelinde insanlara rehberlik eden ve ilham veren ve onları
ortak bir kimlik etrafında birbirine bağlayan temel ve kalıcı ilkelerdir. Collins ve Porras'a (1998) göre
organizasyon genelinde paylaşılan bir vizyon, uyumdan ziyade bağlılığı teşvik eder ve tüm organizasyona
nüfuz eden bir ortaklık duygusu yaratır. İnsanların hayal gücüne ilham verir ve bireylerin uzmanlıklarından
ve yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanacak şekillerde katkıda bulunmalarına olanak tanıyan bir odak
sağlar. Üst düzeyde, ortak bir vizyon, karar verme sürecinde anlam sağlamaya yardımcı olur ve yön duygusu
verir (Liedtka, 1998). Şekil 1, stratejik düşünmenin unsurlarını grafiksel olarak göstermektedir.
Şekil 1 stratejik düşünmenin unsurları

Kaynak: Bonn, I. (2005). Improving strategic thinking: a multilevel approach. Leadership &
Organization Development Journal
2.3. Çok Düzeyli Bir Perspektiften Stratejik Düşünme
Chatman ve ark. (1986) göre stratejik düşünme sadece tek bir zihinde meydana gelmez, ancak bir
bireyin faaliyet gösterdiği sosyal bağlamdan etkilenir. Örgütlerdeki bireysel davranışa baktığımızda aslında
iki varlık görüyoruz: kendisi olarak birey ve bu kolektivitenin temsilcisi olarak bireydir. Dolayısıyla, birey
sadece olağan aracılık anlamında organizasyon adına hareket etmekle kalmaz, aynı zamanda kolektivitenin
değerlerini, inançlarını ve hedeflerini somutlaştırdığında daha incelikli bir şekilde "organizasyon olarak"
hareket eder.
Dolayısıyla, bireylerin zihninde olup bitenler, sosyal etkileşimlere katılımlarından Weick'in (1983)
belirttiği gibi, "bir kişinin kendi içinde yaptığı şey başkalarına da bağlıdır". Bu nedenle, stratejik düşünme
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anlayışı, bireysel bir stratejik düşünürün özelliklerini ve örgütsel bağlamda yer alan dinamikleri ve süreçleri
araştıran bir araştırma tasarımından faydalanacaktır. Örneğin, farklı ödeme ve ödül sistemlerinin stratejik
düşünme üzerindeki etkilerinin doğru bir resmini elde etmek için, bunların bireysel yöneticiler üzerindeki
etkilerine ve bunun daha geniş örgütsel iklimi ve yapıyı nasıl etkilediğine bakmamız gerekir (Bonn, 2005).
Sonuç olarak, stratejik düşünmeye yönelik bir çerçevenin, mikro alanın bireylere ve gruplara
odaklanmasını makro alanın kuruluşlara ve bunların bağlamına odaklanmasıyla bütünleştirmesi gerekir. Diğer
bir deyişle, bireysel özelliklerin ve eylemlerin örgütsel bağlam üzerindeki etkisini ve örgütsel bağlamın
bireysel düşünce ve davranış üzerindeki etkisini kabul etmesi gerekir. Açıktır ki, bireysel bir stratejik
düşünürün özellikleri, ancak destekleyici yapı ve süreçler hem grup hem de örgütsel düzeylerde bir arada
mevcutsa değerlidir. Benzer şekilde, gruptaki ve örgütsel düzeylerdeki yapısal formlar ve süreçler, stratejik
düşünme ile ilişkili uygun bireysel özelliklerin ortaya çıkışını güçlendirir. Bu nedenle stratejik düşünme
üzerine araştırmalar aşağıdaki seviyeleri ele almalıdır:
(1) stratejik düşünür bireyin karakteristik özellikleri;
(2) bir grup birey içinde yer alan dinamikler ve
(3) örgütsel bağlam.
Örgüt için stratejik düşünmenin temelleri, bireysel, grup ve örgütsel özelliklerin ve davranışların
karmaşık etkileşiminden kaynaklanır (Bonn, 2005).
Bonn (2005), yönetsel ve örgütsel biliş teorilerine dayanarak, stratejik düşüncenin daha iyi
anlaşılmasının, bireylere ve gruplara mikro odak ve örgütsel bağlam üzerine bir makro odak içeren çok düzeyli
bir yaklaşım gerektirdiğini öne sürmüştür. Hem yönetim araştırması hem de uygulamada böylesine çok
düzeyli bir stratejik düşünme görüşünden yararlanabilir. Stratejik karar vermenin önemli bir öncülünü temsil
eder ve örgütsel değişim fenomenini ve nihayetinde örgütsel performansı ve hayatta kalmayı daha iyi anlamak
için bir anahtar sağlayabilir. Stratejik düşüncenin bireyde, grupta ve örgütsel seviyelerde ele alınması
gerektiğini kabul etmek, organizasyonların stratejik düşünmeyi yalnızca bireysel düşünme tarzlarının bir
meselesi olarak görmelerine kıyasla organizasyonlarında stratejik düşünmeyi geliştirmek için daha geniş bir
olası strateji yelpazesinden yararlanmalarını sağlayacaktır. . Her üç seviyede de stratejik düşünmeyi ele almayı
başaran kuruluşlar, karar verme süreçlerini iyileştirir, bu da daha kaliteli stratejiler ve daha büyük rekabet
avantajı sağlar.
2.4. Stratejik Düşüncenin Geleneksel Düşünceden Farkı ve Önemi
Stratejik düşünme kavramı ve önemi mevcut literatürde tartışılmaktadır. Akıllı eylemleri yönlendiren
bir örgütsel düşünme sürecinin tutumu ve tüm firmaya bir hedefe doğru çalışma konusunda ilham verme isteği
olarak tanımlanabilir (Alsaaty, 2007).
Stratejik düşünmek, rekabetçi oyunu şekillendirmek için kullanılabilecek yeni, yaratıcı stratejiler
keşfedebilir (Heracleous, 1998).
1980'lerin başında stratejik düşünme, sorunların periyodik olarak değerlendirilmesiyle ilgilenen
stratejik planlama ile karşılaştırıldığında, sorunların gerçek zamanlı yönetimi olarak tanımlanan stratejik konu
olarak adlandırılırdı (Ansoff, 1980).
Stratejik düşünme, bir organizasyonun misyon ve vizyonundan ve organizasyonların sorunları tahmin
ederek ve bunları ele alarak nasıl bir avantaj elde ettiklerinden bahseden stratejik öngörü olarak da adlandırılır
(Martinet, 2010).
Değişen pazarlarda stratejik düşünmeyi yönlendirmek için bir yönetim çerçevesi oluşturmak, karmaşık
ve hızla değişen dünya çapındaki iş koşullarına uyum sağlamak için araştırmacılar ve yöneticiler için aşamalı
olarak temeldir (Goldman, 2012).
Büyümek ve hatta mevcut boyutlarını korumak için, işletme firmalarının sürekli olarak yeni
pazarlanabilir ürünler, yeni pazarlama yöntemleri ve hatta faaliyetlerini finanse etmenin yeni yollarını
aramaları (veya icat etmeleri) gerekir (Simon, 1993).
Yeni düşünme biçimleri, daha uzun bir zaman aralığında ve daha geniş bir kişilerarası alanda eyleme
geçmeye izin vererek güçlendirir (Larson ve Hansen, 2005).
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Düşünme, yeni olasılıkların ortaya çıkmasına, uzun süredir devam eden varsayımlara meydan
okumaya, zihinsel modellerin güncellenmesine, paylaşılan anlayışa yardımcı olur ve genellikle stratejik karar
vermenin temeli olur (Pagani, 2009).
Stratejik düşünme, belirsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışan ve karmaşık bir atmosfer anlamına gelen
sürekli bir prosedürdür. Bu süreç, koşulların incelenmesini ve ayrıca başarılı bir stratejik plan olarak
sonuçların yaratıcı bir karışımını içerir (Rahnama ve Rahpeyama, 2015).
Bir örgütün düşünme sürecini etkileyen belirli faktörler vardır ve faktörlerin davranışındaki bir
değişiklik, sistemin tüm düşünme sürecini etkileyecektir (Benito-Ostolaza ve Sanchis -Llopis, 2014). Alan
yazında faktörlerin bir örgütün düşünme sürecine etkisini bulmak için yapılmış çok sayıda araştırma vardır
(Bonn, 2005).
Stratejik düşünceye sahip olmak, gelecekteki değişiklikleri öngörmek ve stratejik seçimler yapmak
için önemlidir (Salavati vd., 2017).
BÖLÜM III
3. YÖNTEM
3.1. Araştırma Modeli
İlgili alan yazında eğilimleri ve eksik bırakılan kısımları belirlemek ve yeni sonuçlara ulaşabilmek
amacıyla stratejik düşünme konusunda yapılmış lisansüstü tezlerin ve makalelerin değerlendirilmesinin
amaçlandığı bu araştırmada sistematik derleme yöntemi kullanılmıştır.
Higgins ve Green (2019), sistematik bir derlemenin temel özelliklerini, belirlenen kriterleri sağlayan
tüm araştırmaları tanımlamaya yönelik olması, net ve tekrar edilebilir bir yöntem olması, çalışmalar için
önceden belirlenen kriterlerle açık bir şekilde oluşturulmuş hedeflerinin olması, araştırmaya konu olan
çalışmaların bulgularının geçerliliğini değerlendirmesi, araştırmaya konu olan çalışmaların bulgularının ve
özelliklerinin sistematik bir sunumunu ve sentezini sağlaması olarak sıralarlar. Buna göre bu çalışmada,
stratejik düşünce üzerine yapılmış lisansüstü tezler ve makaleler betimsel analiz yoluyla incelenerek
sistematik derlemeye tabii tutulmuş ve kategoriler tümevarım yöntemiyle elde edilmiştir.
YÖK Tez ve YÖK Akademi veri tabanından ulaşılan 11 çalışma; yıllına, türüne, odaklanılan
konularına, yöntemine, araştırma modeline, araştırma model unsurlarına, örneklem/çalışma birimi
niteliklerine, veri toplama araçlarına, ölçeklerin nitelikleri/soru sayısı/uygulama süresi, uygulayanın özel
bilgi/beceriye sahip olması, ölçeklerin ulaşılabilirliği/geçerlilik/güvenilirliği, örnekleme türü, nitel/nicel veri
analiz türü, ortaya koyduğu sonuçlar, sonuçları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, eksik bırakılan konular
ve ortaya konan somut öneriler altında araştırmalara ait ulaşılan bulgular sınıflandırılıp betimsel olarak analiz
edilmiştir. Altunışık ve ark. (2010) göre betimsel analiz; bir çerçeve oluşturma, tematik çerçeveye göre
verilerin işlenmesi, bulguların tanımlanması ve bulguların yorumlanması olarak dört aşamalıdır Sonuç olarak,
betimsel analiz ise; elde edilen veriler, daha önceden belirlenen başlıklar altında özetlenir ve yorumlanır.
Araştırmada elde edilen veriler doküman analizinde yer alan kodlama yöntemine göre kodlanmıştır.
Tüm alt başlıkları içeren bir form hazırlanmış ve 5 tez ile 6 makaleye ait veriler bu forma işlenerek bu form
üzerinden incelenmiştir. Forma ait bilgiler Microsoft Excel programına işlenerek grafik ve yüzde tablolar
oluşturularak betimsel bir şekilde sunulmuştur.
3.2. Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evrenini Türkiye’de stratejik düşünce üzerine yapılmış lisansüstü tezler ve makaleler
oluşturmaktadır. İlgili alanda yapılmış çalışmaların azlığından ötürü örneklem seçimine ve yıl sınırlamasına
gidilmemiş, çalışmaların tamamı araştırmaya dâhil edilmiştir.
Alan yazın çalışmaları ‘stratejik düşünce’ anahtar kelimeleriyle Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez
Merkezi ve Yükseköğretim Kurulu Akademik Arama veri tabanından ilgili lisansüstü tezler ve makaleler
taranarak gerçekleştirilmiştir. Erişim kısıtlamasından ötürü 1 doktora tezine ve 6 makaleye ulaşılamamıştır.
Bu bağlamda 2000- 2020 yılları arasında yapılmış 1 yüksek lisans, 5 doktora tezi, 6 makale olmak üzere
toplam 11 çalışma bu araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. İncelenen çalışmalar Ek.1 ve 2’de verilmiştir.
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3.3 Verilerin Toplanması ve Veri Analizi
Bu çalışmada Türkiye’de 2000-2020 yılları arasında stratejik düşünce konusunda yapılmış lisansüstü
tezlerin ve makalelerin sistematik derleme yöntemi ile analizlerinin yapılması amaçlanmıştır. Bu sebeple
Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi ve Yükseköğretim Kurulu Akademik veri tabanlarında ilgili
alanda yapılan çalışmalara ulaşılmış, ardından uzman görüşüne başvurularak bir inceleme formu
oluşturulmuştur.
Bu sistematik derleme çalışmasında da amaçlarda da ifade edildiği gibi ele alınan araştırmaların
sistematik değerlendirilmesi birçok boyutta yapılmıştır. Bu kapsamda elde edilen form kullanılarak ulaşılan
tezlerin ve makalelerin künyesi, araştırmanın yayın türü, yayın yılı, yıllara göre odaklanılan konular, araştırma
yöntemi, araştırma modeli, araştırma için oluşturulan modelin unsurları, nitelik ve nicelik olarak denekler,
veri toplama aracı, ölçeklerin nitelikleri, ölçek soru sayısı, uygulama süreleri, uygulayanın özel bir bilgi ya da
beceriye sahip olup olmadığı, ölçeğe ulaşılabilirlik, örnekleme türü, nitel/nicel veri analiz türü, araştırmanın
ortaya koyduğu sonuçlar, sonuçları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, araştırmanın eksik bıraktığı konular,
ortaya konan somut önerilere göre tablolaştırılmış ve her bir çalışma numaralandırılmıştır.
3.4 Geçerlik ve Güvenirlik
Nitel araştırmalarda geçerliği sağlamak ve araştırılan olgu ile alakalı bütüncül bir tablo oluşturmak için
araştırmacı, elde ettiği verilerin ve ulaştığı sonuçların teyit edilmesi için ek yöntem kullanması gereklidir
(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu sebeple araştırmanın geçerliğini sağlayabilmek amacıyla verilerin analiz ve
yorum sürecinde uzman görüşüne başvurulmuştur. Güvenirliği arttırmak için ise araştırmanın tüm aşamaları
hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu bağlamda verilerin toplaması
ve analizi sürecinde araştırma basamakları detaylıca açıklanmaya çalışılmıştır.
3.5.Bulgular
Bu bölümde stratejik düşünce konusunda yapılmış lisansüstü tezlerin ve makalelerin incelenmesi
amacıyla toplanan verilerin betimsel analizine ait bulguları tablolar ve grafikler yoluyla sunulmuştur.
Çalışmada stratejik düşünce konusu ile ilgili YÖK’ün ve YÖK Akademi’nin veri tabanı taranmış ve
yapılan çalışmaların azlığı nedeniyle tüm evren çalışmaya dâhil edilmiştir.
Stratejik düşünce konusuna ilişkin çalışmalar, makale, yüksek lisans ve doktora olmak üzere üç farklı
türdedir. Çalışmaların türleri ve sayılarına ait bulgular Grafik 1’de verilmiştir.
Grafik 1 Çalışmaların türleri ve sayılarına ait bulgular
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Grafik 1 incelendiğinde 11 makale, 5 doktora ve 1 yüksek Lisans tez çalışması yapıldığı görülmektedir.
Türkiye’de stratejik düşünce konusunda ilk tezin 2000 yılında son tezin ise 2019 yılında yazıldığı
görülmüştür. Araştırma kapsamında incelenen çalışmaların yıllara göre dağılımı Grafik 2 ‘de verilmiştir.
Grafik 2 Yıllara göre yazılmış makale ve tez sayıları
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Grafik 2 incelendiğinde 2000 yılından önce Türkiye’de stratejik düşünce alanında bir çalışma
yapılmadığı, 2000 ve 2019 yılları arasında yayınlanan lisansüstü tez çalışmalarının 6 tane olduğu ve bunlardan
5’nin doktora çalışması, bir tanesinin ise yüksek lisans çalışması olduğu görülmektedir. İlk makale
çalışmasının grafik 2’de 2001 yılında yapıldığı ve 2020 yılında yapılan son makale çalışmasıyla toplam 11
makale yayınlandığı görülmektedir. En fazla çalışma yapılan yılın 2 doktora ve bir makale çalışmasıyla 2011
olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 1 Stratejik düşünce konusunda Türkiye’de yapılmış çalışmaların alanlara göre
dağılımlarına ait bulgular
Çalışmanın Alanı
Yüksek
Doktora
Makale
Lisans Tezi
Tezi
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği
1
2
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
1
2
İşletme
4
4
Pazarlama
2
Sosyal Bilimler
1
Toplam
11
1
5
Tablo 1’e göre yüksek lisans düzeyinde tez çalışması 1 adet olmak üzere Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi alanında yapılmıştır. Doktora tez çalışmaları en fazla işletme alanında yoğunlaşarak 4 adet tez
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çalışılmış ve ardından 1 adet Endüstri ve Endüstri Mühendisliği alanında çalışma yapılmıştır. Makale
çalışması en fazla işletme alanında yapılırken en az sosyal bilimler alanında yapıldığı görülmektedir. Endüstri
ve Endüstri Mühendisliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Pazarlama alanlarında 2’şer olmak üzere eşit
dağılım görülmektedir. Tez ve makaleler için ortak çalışma alanı olarak işletme alanında yoğunlaşma
görülmektedir.
Grafik 3 Stratejik düşünce konusunda Türkiye’de yapılmış çalışmaların araştırma yöntemine
göre dağılımlarına ait bulgular
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Grafik 3’e bakıldığında 1 yüksek lisans tez çalışmasının nitel, 5 doktora ve 1 makalenin nicel yöntemle
çalışıldığı, 5 makale çalışmasının araştırma türlerinin belirtilmemiş olduğu görülmektedir.
Araştırma türü belirtilmemiş 5 çalışmanın 2’si nitel, 3’nün nicel yöntemle çalışılmış olduğu araştırmacı
tarafından gözlemlenmiştir. Araştırma türü belirtilmiş çalışmalar arasında en fazla çalışılan araştırma türü ise
nicel araştırma yöntemi olmuştur. Stratejik düşünce ile ilgili yazılmış çalışmalar ağırlıklı olarak nicel yönteme
dayalı olduğu görülmüştür.
Yıllara göre odaklanılan konulara bakıldığında 2000 ve 2020 yıllarında; “geleceğe dönük stratejik
düşüncelerinin haritası çıkartmak, stratejik düşünce düzeyi ile insan kaynakları yaklaşımları arasındaki ilişki,
stratejik düşünce, öğrenme yönlülük ve yenilik arasındaki ilişki, stratejik düşünce, eleştirel düşünce, yaratıcı
düşünce arasındaki ilişki, stratejik düşünce ve rekabet zekâsı kavramları arasındaki ilişki, girişimcilerin sahip
olduğu bazı özelliklerin onların karar vermede stratejik düşünme düzeylerine etkisi, işletmelerde krizle
mücadelede stratejik düşünebilmenin etkisi, proaktif kişiliğin stratejik düşünce becerisi üzerindeki etkisi,
Mavi Okyanus Stratejisi’nin örgütlerde stratejik düşünce yaratmada nasıl kullanıldığını ortaya koymak,
verimlilikte stratejik düşüncenin etkisi, stratejinin uyum ve seçim paradoksunun, stratejik düşünce
okullarından çevre okulu açısından değerlendirilmesi, Türk kamu yönetiminde stratejik düşünme ve reform
çalışmalarının stratejik düşünce bakış açısıyla incelenmesi” gibi alan çalışmaları olduğu tespit edilmiştir.

333

http://www.turansam.com
*************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2021; Ay: Haziran; Cilt: 13/İLKBAHAR, Sayı: 50
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: June; Volume: 13/SPRING, Issue: 50
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

Yıl

Tablo 2 Yıllara göre odaklanılan konular
Stratejik Düşüncede odaklanılan konular

Öncül

Ardıl

2Geleceğe dönük stratejik düşüncelerinin haritası çıkartmak

Metodolojik
X

000
2İşletmelerde krizle mücadelede stratejik düşünebilmenin etkisi

X

2Türk kamu yönetimi reform çalışmaları stratejik düşünce

X

001
007
010
011
011
011
016

2Stratejik düşünce, öğrenme yönlülük ve yenilik arasındaki X
ilişki,
2Mavi Okyanus Stratejisi’nin örgütlerde stratejik düşünce
yaratması
2Stratejik düşünce düzeyi ile insan kaynakları yaklaşımları X
arasındaki ilişki
2Stratejik düşünce, eleştirel düşünce, yaratıcı düşünce arasındaki X
ilişki
2Girişimcilerin sahip olduğu bazı özellikleri karar vermede
stratejik düşünme düzeylerine etkisi
2Proaktif kişiliğin stratejik düşünce becerisi üzerindeki etkisi

x

X
X

017
2Verimlilikte stratejik düşüncenin etkisi,

X

2Stratejik düşünce ve rekabet zekâsı

X

018
019
020

2Stratejinin uyum ve seçim paradoksunun, stratejik düşünce
okullarından çevre okulu açısından değerlendirilmesi
Toplam
7

X
3

2

Tablo 2’de yıllara göre odaklanılan konulara bakıldığı zaman konuların; stratejik düşüncenin öncül
olarak çalışıldığı konular, ardıl olarak çalışıldığı alanlar ve metodolojik olarak çalışıldığı alanlar olarak 3’e
ayrıldığı görülmektedir. Metodolojik konu çalışmasının 2, ardıl konu çalışmasının 3, öncül konu çalışmasının
7 olduğu araştırmacı tarafından gözlemlenmiştir.
Atmaca (2007), “Dünyadaki başarılı reform çalışmalarına baktığımızda, bu reform çalışmalarının
stratejik yönetim ilkelerine göre uygulandığı görülmektedir. Yönetimde reformu ve değişimi başarmak için
en basta planlı ve sistematik adımlar atmak, inançlı ve kararlı olmak gerekir. Bu çerçevede yönetimde reform
çalışmalarında stratejik düşünce ve stratejik yönetim tekniklerinden mutlaka yararlanılması gerekir. Türk
Kamu Yönetimi'nde, bu güne kadar yapılmaya çalışılan reform çalışmaları stratejik olmayan çalışmalardır ve
yukarıda sayılan nedenlerle de başarılı olunamamıştır. Ancak yönetimde reforma olan ihtiyaç ve reformun
gerekliliği gün geçtikçe daha çok hissedilmektedir. Toplumun talepleri ve uluslararası gelişmeler ve bunun
sonucundaki baskılar, ülkemizde kapsamlı reformların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak reformun aynı
klasik yöntemlerle yeniden yapılmaya çalışılması, öncekiler gibi aynı başarısız sonuçların alınmasına, zaman
kaybına ve Türkiye'nin çağın gerisinde kalmasına neden olacaktır.” Atmaca’nın bu açıklamasından da
anlaşıldığı üzere stratejik düşüncenin kamu reformunun başarılı olmasında öncül etkisi vardır.
Çetin ve Köse (2017), “Stratejik düşünceyi oluşturan alt boyutların belirlenmesi ve proaktif kişiliğin
stratejik düşünce becerisi üzerindeki etkisi incelendiğinde sonuçlara göre proaktif kişilik; sistem düşüncesi,
yeniden çerçeveleme ve yansıtma boyutlarını pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir.” Şeklinde
belirtmişlerdir. Çetin ve Köse’nin de belirttiği gibi stratejik düşüncenin proaktiflikle arasında ardıl ilişki
vardır.
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Özen (2000),Stratejik düşüncelerin bilişsel haritalar kullanılarak modellenmesi ve analizi tezinde
“Türkiye'de gerçekleştirilmiş bilişsel haritaların stratejik düşüncelere ilk uygulaması olan bu tezde kullanılan
bilişsel harita kurma ve oluşturma metotları literatürdekilere pek benzememektedir. Çünkü incelenen şirketin
geleceğe dönük stratejik düşüncelerinin haritası çıkartılırken farklı yollar takip edilmiş ve farklı programlar
bir arada kullanılmıştır.” şeklinde ifadesiyle stratejik düşünceye metodolojik bir bakış açışı getirdiği
görülmektedir.
Araştırmada incelenen tezler yöntem türlerinin dışında araştırma modelleri açısından da
incelenmiştir. Nicel çalışmalar betimsel, genel, ilişkisel tarama modellerine göre, nitel çalışmalar durum
çalışması, örnek olay modellerine göre sınıflandırılmışlardır.
Araştırmalar için oluşturulan model unsurları;
Tablo 3 Araştırmalar için oluşturulan model unsurları
Stratejik Düşünce Düzeyi(düşük, orta, yükse) Personel
İKY
Yönetimi

Stratejik
İKY

Stratejik düşünce

Eleştirel
Düşünce

Yaratıcı düşünce

Stratejik düşünce

Sistem
Düşüncesi,
Yaratıcılık
Ve Vizyon

Öğrenme Yönlülük Öğrenme
Yenilik
Bağlılığı,
Açık
Görüşlülük,
Paylaşılan
Vizyon

Stratejik düşünce becerileri

Rekabet
Zekâları

Stratejik düşünce

Proaktif
Kişilik,
Verimlilik

Stratejik düşünce

Yenilikçilik

Tablo 3’te araştırmalarda oluşturulan araştırma model unsurları “stratejik düşünce düzeyi (düşük, orta,
yüksek), insan kaynakları yaklaşımı(personel yönetimi, İKY, Stratejik İKY), stratejik düşünce, eleştirel
düşünce, yaratıcı düşünce, stratejik düşünce (sistem düşüncesi, yaratıcılık ve vizyon), öğrenme
yönlülük(öğrenme bağlılığı, açık görüşlülük, paylaşılan vizyon),yenilik, stratejik düşünce becerileri ve rekabet
zekâları, proaktif kişilik, sistem düşüncesi, yeniden çerçeveleme ve deneyimleri yansıtma değişkenleri,
verimlilik ve yenilikçilik” olduğu araştırmacı tarafından gözlemlenmiştir.
Araştırmada çalışmalar grup (evren, örneklem ya da çalışma grubu) bakımından da incelenmiştir.
Çalışmalarda, örneklem ya da çalışma birimi; Özel Sektör Üst Düzey Yöneticileri, Özel Sektör Yöneticileri,
Üniversite Öğrencileri, KOSGEB Girişimcisi olarak kategoriye ayrılmıştır. Bu kategorilere ait kaç çalışma
olduğu tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4 Stratejik düşünce konusunda Türkiye’de yapılmış çalışmaların örneklem/çalışma birimi
niteliklerine göre dağılımı
Yüksek Lisans Doktora
Tezi Makale
Toplam
Örneklem/Çalışma BirimiTezi ÖrneklemÖrneklem Birimi
Örneklem Birimi Örneklem
Niteliği
Birimi
Birimleri
Özel Sektör Üst Düzey Yöneticileri
Özel Sektör Yöneticileri
-

2
3

2

5

Üniversite Öğrencileri

-

-

1

1

KOSGEB Girişimcisi

-

-

1

1

Döküman
İnceleme, 1
Literature Tarama
Toplam
1

-

2

3

5

6

12

2

Tablo 4’e bakıldığında doktora tezlerinde en fazla çalışılan grubun özel sektör yöneticileri (3) olduğu
ve ardından sırayla özel sektör üst yöneticileri (2) olduğu görülmektedir. Makale çalışmasında Özel Sektör
Yöneticileri (2), Üniversite öğrencileri (1), girişimciler (1), doküman (2) olmuştur. Yüksek lisans tezinde ise
yalnızca doküman örneklem grubuna alınmıştır.
İncelenen çalışmalarda örneklem büyüklükleri 120 kişi ile 628 kişi arasında değişmektedir.
Araştırmalar çoğunlukla özel sektörde yönetici kadrosunda bulunanlara uygulanmıştır. Ayrıca girişimci ve
üniversite öğrencileri üzerine de araştırmalar yapıldığı görülmüştür.
Araştırmalara bakıldığında araştırma yapılan grubun özelikleri değişkenleri çok fazla değişkenlik
göstermemektedir. Özellikle özel sektörde çalışan kıdem ve gelir durumları aynı ve ekonomi alanında çalışan
bağımsız değişkenler seçilmiştir.
Araştırma yapılan çalışmalar kullanılan veri toplama araçları açısından incelenmiştir. Elde edilen
bulgular Tablo 5’te yer almaktadır.
Tablo 5 Stratejik düşünce konusunda Türkiye’de yapılmış lisansüstü tezlerin kullanılan veri toplama
araçlarına göre dağılımları
Yüksek Lisans Tezi
Doktora
Makale
Toplam
Kullanılan Veri Toplama
Tezi
Aracı

Ölçek

-

2

2

4

-

2

2

4
1

-

1

Ölçek+ Anket
Ölçek+ Anket+Döküman İnceleme
Döküman İnceleme

1

Toplam

1

2

-3
12
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Tablo 5’e göre incelenen 12 çalışmada 3 farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Ölçek (4) ve doküman
inceleme (1) olmak üzere tek çeşit veri toplama aracı kullanılan çalışma sayısı 5’tir.
Ölçek ve anket veri toplama aracının birlikte kullanıldığı 4 çalışma, ölçek, anket ve doküman
incelemenin birlikte kullanıldığı 1 çalışma bulunduğu görülmektedir.
İncelenen çalışmalarda uygulanan veri toplama araçlarının tamamı uzman görüş alınarak yâda
Cronbach ALFA, açıklayıcı faktör analizi, keşfedici faktör analizi vb. çeşitli doğrulayıcı faktör analizleri
yapılarak geçerlilik ve güvenilirliklerinin sağlanmış olduğu gözlemlendi.
Veri toplama araçlarında bulunan soru sayılarının 8 ila 79 arasında değiştiği ve uygulanma sürelerinin
10 ila 30 dakika arasında olduğu gözlemlenmiştir. 1 çalışmada veri toplama eş zamanlı ve sıralı olarak
yapılırken, 3 çalışmada veri toplamanın 3 ay sürdüğü görülmüştür.
Çalışmaların tamamında kullanılan veri toplama araçlarının uygulanmasında özel uzmanlık bilgisi
gerektirdiği anlaşılmıştır. 3 çalışmada kullanılan ölçeğe ulaşmak mümkün iken diğer 2 çalışmada ölçeğe
ulaşmanın mümkün olmadığı gözlemlenmiştir.
Araştırma kapsamında tez ve makalelerde kullanılan örnekleme türleri incelenmiştir. Örnekleme
türleri amaçlı örneklem, kolayda örnekleme, uygun, benzeşik (homojen) örnekleme, basit tesadüfî, tipik
örnekleme yöntemleri başlığı altında incelenmiştir. Örnekleme türlerinin kullanım sayısına ait elde edilen
sonuçlar Grafik 4’te verilmiştir.
Grafik 4 Örnekleme türlerine göre belirtilen çalışma sayısı
100%

90%
80%
70%
60%

Doktora Tezi

50%
40%

Yüksek Lisans Tezi

30%

Makale

20%
10%
0%
Amaçlı
Kolayda
Uygun
Benzeşik
Basit
Tipik
örneklem örneklem örneklem (homojen) tesadüfî örneklem
örneklem örneklem

Grafik 4 incelendiğinde; çalışma grubu örneklem seçim türü olarak; 2 çalışmada amaçlı örneklem, 2
çalışmada kolayda örneklem, 1 çalışmada uygun örneklem, 1 çalışmada benzeşik (homojen) örneklem, 2
çalışmada, basit tesadüfi örneklem, 1 çalışmada tipik örneklemin kullanıldığı görülmüştür.
Araştırmada çalışmalar nitel ve nicel veri analiz türü yönünden de incelenmiştir. Nicel veri analiz türü
yoğunlukta kullanılan araştırmaların genelinin şeması grafik 5’te verilmiştir.
Grafik 5 İncelenen araştırmalarda nitel ve nicel veri analiz türü
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Regresyon analizi
100%

SPSS 21 ve LISREL 8.80,
regresyon analizi

80%

SPSS 15.0 ve LĐSREL 8.7, Path
analizi,

60%

SPSS Korelasyon
40%
SPSS

20%

Tanımlayıcı, Betimleyici Analiz

0%
Nicel

Nitel

Grafik 5’e bakıldığı zaman; alan yazında yapılan nitel araştırmaların analizinde tanımlayıcı,
betimleyici analiz türünün kullanıldığı, nicel araştırmalarda genel anlamda SPSS programı ağırlıklı olarak;
SPSS, regresyon analizi, SPSS 15.0 ve LĐSREL 8.7, Path analizi, SPSS 21 ve LISREL 8.80, regresyon
analizi, SPSS ile korelasyon analizinin kullanıldığı görülmektedir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu sistematik derleme çalışması Türkiye’de stratejik düşünce alan yazınıyla ilgili verilerin bir araya
getirilerek, eksik bırakılan kısımların tespit edilmesi için lisansüstü tezlerin ve akademik makalelerin birlikte
çalışıldığı ilk araştırmadır.
Bu araştırmada stratejik düşünce konusu daha önceden ele alınmamış değişkenler ile (araştırma
modelleri, veri toplama aracı türleri) yıl/alan kısıtlamasına gidilmeden alanda yapılmış tüm lisansüstü tezler
ve makaleler incelenmiş ve incelenen çalışmalar betimsel analizi yoluyla analiz edilmiş ve sonuçlar kategorize
edilmiştir. Bu araştırma ile mevcut alan yazındaki eğilimler ve eksik bırakılan kısımlar belirlenmiş, özelikle
stratejik düşüncenin kamusal alana göre özel sektörde daha etkin kullanıldığı tespit edilmiştir.
İlk tezin 2000 yılında yapıldığı, ilk makalenin ise 2001 yılında yapıldığı görülmüştür. Stratejik düşünce
konusuna ilişkin çalışmalar, 11 makale, 5 doktora ve 1 yüksek Lisans tez olmak üzere üç farklı türdedir. 2000
yılından önce Türkiye’de stratejik düşünce alanında bir çalışma yapılmadığı, 2000 ve 2019 yılları arasında
yayınlanan lisansüstü tez çalışmalarının 6 tane olduğu ve bunlardan 5’nin doktora çalışması, bir tanesinin ise
yüksek lisans çalışması olduğu görüldü. İlk makale çalışmasının 2001 yılında yapıldığı ve 2020 yılında yapılan
son makale çalışmasıyla toplam 11 makale yayınlandığı ve fazla çalışma yapılan yılın 2 doktora ve bir makale
çalışmasıyla 2011 olduğu sonucuna varıldı.
Stratejik düşünce konusunda Türkiye’de yapılmış çalışmaların alanlara göre dağılımı incelendiğinde
tez ve makaleler için ortak çalışma alanı olarak işletme alanında yoğunlaşma olduğu tespit edildi.
Araştırma yöntemine göre dağılımlarına ait bulgulara bakıldığında stratejik düşünce ile ilgili yazılmış
çalışmalar ağırlıklı olarak nicel yönteme dayalı olduğu görülmüştür.
Yıllara göre odaklanılan konulara bakıldığında 2000 ve 2020 yıllarında; “geleceğe dönük stratejik
düşüncelerinin haritası çıkartmak, stratejik düşünce düzeyi ile insan kaynakları yaklaşımları arasındaki ilişki,
stratejik düşünce, öğrenme yönlülük ve yenilik arasındaki ilişki, stratejik düşünce, eleştirel düşünce, yaratıcı
düşünce arasındaki ilişki, stratejik düşünce ve rekabet zekâsı kavramları arasındaki ilişki, girişimcilerin sahip
olduğu bazı özelliklerin onların karar vermede stratejik düşünme düzeylerine etkisi, işletmelerde krizle
mücadelede stratejik düşünebilmenin etkisi, proaktif kişiliğin stratejik düşünce becerisi üzerindeki etkisi,
Mavi Okyanus Stratejisi’nin örgütlerde stratejik düşünce yaratmada nasıl kullanıldığını ortaya koymak,
verimlilikte stratejik düşüncenin etkisi, stratejinin uyum ve seçim paradoksunun, stratejik düşünce
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okullarından çevre okulu açısından değerlendirilmesi, Türk kamu yönetiminde stratejik düşünme ve reform
çalışmalarının stratejik düşünce bakış açısıyla incelenmesi” gibi alan çalışmaları olduğu tespit edilmiştir.
Yıllara göre odaklanılan konularda ortaya konan sonuçlar ve aralarındaki benzerlik farklılıklar
bakıldığında; stratejik düşüncenin çalışmaları öncül olarak, ardıl olarak ve metodolojik olarak çalışıldığı
belirlenmiştir. Metodolojik konu çalışmasının 2, ardıl konu çalışmasının 3, öncül konu çalışmasının 7 olduğu
araştırmacı tarafından gözlemlenmiştir.
Atmaca (2007), “Dünya çapındaki başarıyla uygulanmış reform uygulamalarının stratejik yöntem ve
ilkelerine göre yapıldığını, yönetimsel anlamda reform ve değişimde başarılı olmak için planlı ve sistematik
adımlarla yürümek, kararlı ve inançlı olmak gerektiğini tespit etmiştir. Fakat reformların eski klasik yöntem
ile revize ederek yapılandırılmaya çalışılması, öncekilerde olduğu gibi yine başarısızlıkla sonuçlanmasına,
zaman kaybına ve Türkiye'nin çağın gerisinde kalmasına neden olacaktır.” Atmaca’nın bu açıklamasından da
anlaşıldığı üzere stratejik düşüncenin kamu reformunun başarılı olmasında öncül etkisi olduğu sonucuna
ulaşıldı.
Çetin ve Köse (2017), “Stratejik düşünceyi meydana getiren alt basamakların ve proaktif kişiliğin
stratejik düşünce yeteneği üzerindeki etkisi incelendiğinde; proaktif kişiliğin sistem düşüncesi, yeniden
çerçeveleme ve yansıtma boyutlarını pozitif ve anlamlı olarak etkiler.” Şeklinde belirtmişlerdir. Çetin ile
Köse’nin de belirttiği gibi stratejik düşüncenin proaktiflikle arasında ardıl ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.
Özen (2000),Stratejik düşüncelerin bilişsel haritalar kullanılarak modellenmesi ve analizi tezinde
“Türkiye'de gerçekleştirilmiş bilişsel haritaların stratejik düşüncelere ilk uygulaması olan bu tezde kullanılan
bilişsel harita kurma ve oluşturma metotları literatürdekilere pek benzememektedir. Çünkü incelenen şirketin
geleceğe dönük stratejik düşüncelerinin haritası çıkartılırken farklı yollar takip edilmiş ve farklı programlar
bir arada kullanılmıştır.” şeklinde ifadesiyle stratejik düşünceye metodolojik bir bakış açışı getirdiği sonucu
görülmektedir.
Araştırmada incelenen tezler yöntem türlerinin dışında araştırma modelleri açısından da incelenmiştir.
Nicel çalışmalar betimsel, genel, ilişkisel tarama modellerine göre, nitel çalışmalar durum çalışması, örnek
olay modellerine göre sınıflandırıldığı sonucuna ulaşıldı.
Araştırmalarda oluşturulan araştırma model unsurlarıın “stratejik düşünce düzeyi (düşük, orta,
yüksek), insan kaynakları yaklaşımı(personel yönetimi, İKY, Stratejik İKY), stratejik düşünce, eleştirel
düşünce, yaratıcı düşünce, stratejik düşünce (sistem düşüncesi, yaratıcılık ve vizyon), öğrenme
yönlülük(öğrenme bağlılığı, açık görüşlülük, paylaşılan vizyon), yenilik, stratejik düşünce becerileri ve
rekabet zekâları, deneyimleri yansıtma, sistem düşüncesi, yeniden çerçeveleme, proaktif kişilik, verimlilik ve
yenilikçilik” olduğu araştırmacı tarafından belirlendi.
İncelenen çalışmalarda örneklem büyüklükleri 120 kişi ile 628 kişi arasında değiştiği, araştırmaların
çoğunlukla özel sektörde yönetici ve üst yönetici kadrosunda bulunanlara uygulandığı tespit edildi.
Araştırmalara bakıldığında araştırma yapılan grubun özelikleri değişkenleri çok fazla değişkenlik
göstermediği, özellikle özel sektörde çalışan kıdem ve gelir durumları aynı ve ekonomi alanında çalışan
bağımsız değişkenler seçildiği sonucu bulundu.
Araştırma yapılan çalışmalar kullanılan veri toplama araçları açısından incelendiğinde ölçek, anket ve
doküman inceleme olmak üzere 3 farklı veri toplama aracı kullanıldığı sonucu bulundu.
İncelenen çalışmalarda uygulanan veri toplama araçlarının tamamı uzman görüş alınarak yâda
Cronbach ALFA, açıklayıcı faktör analizi, keşfedici faktör analizi vb. çeşitli doğrulayıcı faktör analizleri
yapılarak geçerlilik ve güvenilirliklerinin sağlanmış olduğu tespit edildi.
Veri toplama araçlarında bulunan soru sayılarının 8 ila 79 arasında değiştiği ve uygulanma sürelerinin
10 ila 30 dakika arasında olduğu tespit edildi. 1 çalışmada veri toplama eş zamanlı ve sıralı olarak yapılırken,
3 çalışmada veri toplamanın 3 ay sürdüğü görüldü.
Çalışmaların tamamında kullanılan veri toplama araçlarının uygulanmasında özel uzmanlık bilgisi
gerektirdiği anlaşılmıştır. 3 çalışmada kullanılan ölçeğe ulaşmak mümkün iken diğer 2 çalışmada ölçeğe
ulaşmanın mümkün olmadığı gözlemlendi.
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Araştırma kapsamında tez ve makalelerde kullanılan örnekleme türleri incelendiğinde, örnekleme
türlerinin belli bir çeşitte yoğunlaşmadığı, amaçlı örneklem, kolayda örnekleme, uygun, benzeşik (homojen)
örnekleme, basit tesadüfî, tipik örnekleme gibi farklı türlerde çalışıldığı tespit edildi.
Araştırmada çalışmalar nitel ve nicel veri analiz türü yönünden incelendiğinde nicel veri analiz türü
yoğunlukta kullanıldığı sonucuna varıldı.
İncelenen araştırmalarda nitel ve nicel araştırmalarda kullanılan veri analiz türüne bakıldığında, alan
yazında yapılan nitel araştırmaların analizinde tanımlayıcı, betimleyici analiz türünün kullanıldığı, nicel
araştırmalarda genel anlamda SPSS programı ağırlıklı olarak; SPSS, regresyon analizi, SPSS 15.0 ve LĐSREL
8.7, Path analizi, SPSS 21 ve LISREL 8.80, regresyon analizi, SPSS ile korelasyon analizinin kullanıldığı
tespit edildi.
Stratejik düşünce oluşturma 21.yy’da teknolojinin hızla ilerlemesi, küreselleşme ve rekabet gibi esas
unsurların etkileşimiyle stratejik yönetim mekanizmasının ihtiyaç duyduğu etkin bir araç haline gelmiştir.
Özelliklede inovasyon ve yaratıcılığın stratejik düşünce oluşturmada öncül olduğu araştırma sonuçlarında
gözlemlenmiştir.
Organizasyonların stratejik gelişlerinin; çevre şartlarına, yürüttükleri faaliyetlere, aldıkları kararlara ve
stratejik yönetimle bağlı olduğu gözlemlenmiştir.
Ulusal veri tabanlarında yapılan araştırmaya göre stratejik düşünce ile ilgili yapılan çalışmaların
yoğunluk olarak; ekonomi, siyaset, endüstri, işletme gibi sahalar açısından ele alındığı tespit edilmiştir.
Stratejik düşünceyi işletme yönetimi açısından zihinsel bir süreç olarak ele alan çatı çalışma ve araştırmaların
dahi sınırlı bir yazına sahip olduğu dikkat çekmektedir. Bazı araştırmacıların çalışmalarında dolaylı olarak
stratejik düşünebilme yeteneğini yaratıcı düşünebilme bazılarının eleştirel düşünebilme bazılarının ise her iki
düşünmeni biçimini birlikte gerektiği görülmüştür.
Dolayısıyla bu düşünsel yeteneklerin birbirleri ile iç içe olduğu anlaşılmış ve stratejik düşünme;
proaktif düşünme, eleştirel düşünme, yenilikçi düşünme ile birlikte çalışıldığı gözlemlenmiştir. Yine de
stratejik düşünce ile yeterli düşünsel yetenekler ve farklı disiplinlerde yapılan araştırmaların olmadığı
görülmüştür. Bu sebeple; stratejik düşünce ile entelektüel düşünme eğilimi, analitik düşünce eğilimi, bilimsel
yaratıcılık becerisi, yaratıcı liderlik konularının birlikte çalışılması ve sosyal bilimler alanında ile kamu
sektöründe ampirik ne nitel çalışmaların birlikte yapılması önerilmektedir.
Nitel araştırma yönteminde sistematik derleme olarak desenlenen bu çalışmada; daha önceden
hazırlanmış ve çalışmada sunulan farklı görüşlerin tamamı dikkate alındığında, ortaya çıkan teorik birikime
kıyasla, nicel anlamda sınırlı ölçeğe bağlı kalınmıştır. İncelenen tezlerdeki tüm veriler, bu ölçekler yardımıyla
toplanmış, analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Söz konusu sınırlılık, çalışmanın önceki kısımlarında vurgulanan
ve bu çalışma ile bir parça giderilmesi amaçlanan hem teorik hem de ampirik araştırmaların ve bunlara ait
materyallerin yokluğundan ileri gelmektedir. Dolayısıyla gelecekteki çalışmalara, daha çok geniş kapsamlı,
hatta literatürün teorik birikimine katkıda bulunacak nitel ölçüm yöntemlerinin geliştirilmesi ve kullanılması
oldukça yararlı olacaktır
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EKLER
Ek-1 Türkiye’de stratejik düşünce konusunda yazılan tezler
Türkiye’de stratejik düşünce üzerine alan yazındaki eğilimleri, çalışılmamış ve eksik bırakılmış
alanları belirlemek, stratejik düşünce anlayışına yönelik yeni bir bakış açısının geliştirilmesine katkı sağlamak,
yeni sonuçlara ulaşabilmek amacıyla YÖK TEZ’de yapılan taramada 6 tez sıralanmıştır. Tezler aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
Tablo 6 Türkiye’de stratejik düşünce konusunda yazılan tezler
YÖ
Tez Başlığı
Y
Dan
YA
K
Tez
ayın
ışman
YIN YERİ
No/Yayın
Yazarı
Türü/Yılı
100
Modeling
and
Ü
PRO
İstan
776 / DR. analyzing strategic thoughts MİT
F.DR.
bul Teknik
Tezi
/ using cognitive mapping / YAŞAR FÜSUN
Üniversitesi
Yıl:2000
Stratejik düşüncelerin bilişsel ÖZEN
ÜLENGİN
haritalar
kullanılarak
Ulaşılamad modellenmesi ve analizi
ı
296
Stratejik
düşünce
Ö
PRO
Saka
203/
düzeyleri ile insan kaynakları ZLEM
F.
DR. rya
DR. yaklaşımları
arasındaki BALAB GÜLTEKİ
Üniversitesi
Tezi/
ilişkinin araştırılması
AN
N YILDIZ
200
1
204
Türk
kamu
İ
DO
Koc
480/
yönetiminde
stratejik SMAİL
Ç.DR.
aeli
YL düşünme
ve
reform LEVEN HAMZA
Üniversitesi
Tezi/
çalışmalarının
stratejik T
ATES
200 düşünce
bakış
açısıyla ATMAC
7
incelenmesi / The analysis of A
strategic thinking and reform
studies from the aspect of
strategic thinking in Turkish
public administration
263
Stratejik
düşünce,
M
DO
Atat
944/
öğrenme yönlülük ve yenilik / .
Ç.DR.
ürk
DR. Strategic thought, learning KÜRŞA ATILHAN Üniversitesi
Tezi/
orientation and innovation
T
NAKTĐYO
201
TİMUR
K
0
OĞLU
289
Stratejik düşüncenin
M
PRO
Atat
902/
belirleyicileri olarak eleştirel UKADD F.
DR. ürk
DR. ve yaratıcı düşünce / Critical ES
ATILHAN Üniversitesi
Tezi/ 2011 and creative thinking as ÇİÇEK
NAKTİYO
determiners of strategic
K
thinking
632
Stratejik düşünce ve
M
PRO
Atat
098/
rekabet zekâsı: Otomotiv ve EHMET F.
DR. ürk
iletişim
endüstrilerinde EMİRH
ATILHAN Üniversitesi
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karşılaştırmalı bir araştırma / AN
NAKTİYO
Strategic
thinking
and KULA
K
201 competitive intelligence: A
9
comparative research in
automotive
and
communication industries
Ek-2 Türkiye’de stratejik düşünce konusunda yazılan makaleler
DR.

Tezi/

Türkiye’de stratejik düşünce üzerine alan yazındaki eğilimleri, çalışılmamış ve eksik bırakılmış
alanları belirlemek, stratejik düşünce anlayışına yönelik yeni bir bakış açısının geliştirilmesine katkı sağlamak,
yeni sonuçlara ulaşabilmek amacıyla YÖK Akademi’de yapılan taramada 11 makale sıralanmıştır. Tablo 7’de
makaleler; yazar adı, tarih, araştırma konusu veya makale başlığı, dergi adı ile birlikte verilmiştir.
Tablo 7 Türkiye’de stratejik düşünce konusunda yazılan makaleler
Yazar Adı
T
Araştırma
Dergi Adı
arih Konusu veya Makale
Başlığı
ISSN:1303-1279
2
Krizlerin
Cumhuriyet
001 İşletmeler Üzerindeki Üniversitesi İktisadi ve İdari
İsmet TİTİZ ve H.
Etkileri Ve
Bilimler Fakültesi Dergisi
İlker ÇARIKÇI
Küçük İşletme
Yöneticilerinin Kriz
Dönemine
Yönelik
Stratejik
Düşünce Ve
Analizleri
Ahu ERGEN
2
Stratejik
Pazarlama
ve
011 Düşünce
Yaratma Pazarlama
Araştırmaları
Mavi
Okyanusa Dergisi
Yelken Açmak
ISSN:2458-8978
2
Girişimcilik
International Journal
Ömer
Faruk 016 Özelliklerinin Karar of Business, Economics and
İŞCAN Sezin ÇAKIR
Vermede
Management Perspectives
Stratejik
Düşünceye Etkileri
Sabahattin ÇETİN,
2
Proaktif
Bartın
Üniversitesi
Mehmet Said KÖSE
017 Kişiliğin
Stratejik İktisadi ve İdari Bilimler
Düşünce Becerisine Fakültesi Dergisi
Etkisi
ISSN:13088041
2
Stratejik
Turan-Sam Stratejik
Veli KÖROĞLU
018 Düşüncenin
Sanayi Araştırmalar Dergisi
Verimliliğine Etkileri
ve Türk Sanayisinin
Tarihsel
ISSN: 1306-732X
2
Stratejinin
Tokat Gaziosmanpaşa
(Print)/E-ISSN:
2564- 020 Uyum Ve Seçim Üniversitesi Sosyal Bilimler
680X (Online)
Paradoksunun,
Araştırmaları Dergisi
Stratejik
Düşünce
Okullarından Çevre
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Okulu
Açısından
Değerlendirilmesi

Tanju TOSUN
(Ulaşılamadı)

010

Tanju TOSUN
(Ulaşılamadı)

010

Nesrin ADA
(Ulaşılamadı)

007

Pınar ALİ HALUK
(Ulaşılamadı)
006

Mehmet BARCA
(Ulaşılamadı)

009

2
2000
li
Stratejik Boyut
Yıllarda Türkiye de
Merkez Sol Fırsatlar
ve Açmazlar
2
CHP de Genel
Stratejik Boyut
Başkan
Değişimi
Bildik
Ezberler
Bozulabilir mi
2
Aile
Dayanışma
İşletmelerinde
Ekonomik Bir Kavram
Olarak
Stratejik
Düşünce ve Planlama
2
İşletmelerde
Uludağ Üniversitesi
Strateji Kavramının İktisadi ve İdari Bilimler
Gelişimine Tarihsel Fakültesi Dergisi
Perspektifle Bir Bakış
ve 21 Yüzyılın Strateji
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(40)
Günel HƏMİDOVA129
AZERBAYCAN'DAKİ İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇLERİ ORGANİZASYONUNUN GELİŞTİRME
YÖNERGELERİ
DEVELOPMENT DIRECTIONS OF BUSINESS PROCESS ORGANIZATION IN ENTERPRISES IN
AZERBAIJAN

ÖZ
Mevcut ekonomik ortamda, işletmeler ve kuruluşlar küresel ve yerel ekonomilerde krizle başa
çıkmakta zorluk çekmektedir. Rekabet gücünü korumak için, bir işletme maliyetleri en aza indirmeli,
gelirlerini en üst düzeye çıkararak kaynak akışlarını yönetmelidir. Burada hem geçici hem de örgütsel ve
ayrıca işletme sırasında meydana gelen maddi kayıplardan bahsediyoruz. Azerbaycan için yeni piyasa
koşullarında örgütsel yönetim sisteminin iyileştirilmesi, petrol üretim işletmelerinde iş süreçlerinin
geliştirilmesinin etkinliğinin yönetimine yüksek talepler getirmektedir. İşletmelerin rekabet gücü esas olarak
doğru iş süreci yönetimi stratejisi seçimine bağlıdır.
Petrol endüstrisi, altyapının düzenlenmesi için iş süreçlerinin geliştirilmesinde hala geride kalıyor ve
sonuç olarak ekonominin önemli olan temel üretim için teknolojik ve lojistik destek organizasyonunda gerekli
çalışmaları yok. yüksek üretim maliyetlerinin nedenleri. Pazar ilişkilerinin yeni koşullarında, altyapı iş süreci
yönetiminin organizasyonu ve optimizasyonu ile ilgili sorunlar daha da şiddetli hale geldi. Çalışmanın amacı,
işletmenin altyapı sisteminde etkili bir iş süreci geliştirme organizasyonunun oluşturulması için teorik
hükümleri ve pratik önerileri doğrulamaktır.
Anahtar Kelimeler: İş süreçleri, Organizasyonlar, Petrol endüstrisi.

ABSTRACT
In the current economic environment, businesses and organizations have difficulty dealing with the
crisis in global and local economies. To remain competitive, an enterprise must minimize costs, manage
resource flows while maximizing revenues. Here we are talking about both temporary and organizational, as
well as financial losses that occur during operation. Improving the organizational management system in new
market conditions for Azerbaijan places high demands on the management of the efficiency of the development
of business processes in oil production enterprises. The competitiveness of businesses mainly depends on
choosing the right business process management strategy.
The oil industry is still lagging behind in the development of business processes for organizing
infrastructure, and as a result the economy does not have the necessary work in the organization of
technological and logistical support for basic production, which is important. reasons for high production
costs. In the new conditions of market relations, problems with the organization and optimization of
infrastructure business process management have become even more severe. The aim of the study is to verify
the theoretical provisions and practical recommendations for the establishment of an effective business
process development organization in the infrastructure system of the enterprise.
Keywords: Business processes, Organizations, Oil industry.
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GİRİŞ
Ülkede yönetim sisteminin gelişimi, devletin belirlediği amaç ve hedeflerin tanımlanması ve bunlara
ulaşılması sürecinde ortaya çıkan sistemik sorunların çözümü ile ilgilidir. Azerbaycan'ın sanayi kuruluşlarının
yönetim sisteminin özü, her şeyden önce, faaliyet ve gelişme, istikrar ve dinamikler, kalkınmanın maddi ve
manevi yönleri arasındaki çelişkilerin çözülmesidir. Bunun için öncelikle bilimsel olarak geliştirilmiş yönetim
sistemleri oluşturmaya ve ülkenin bu işletmelerin yenilikçi kalkınma yönlerini oluşturmasına imkan verecek
yönetim kararları almaya ihtiyaç vardır.
Modern işletmenin temel özellikleri, şirketin içinde ve dışında durumun hızla değişmesi, şirketin içinde
bulunduğu koşulların değişmesidir. Bu, yeni teknolojiler ve bilgi teknolojisi araçları pazarında ve daha
modern, kaliteli ürün ve hizmetler için yeni müşteri ihtiyaçlarında sürekli olarak gözlemlenmektedir. Modern
bir şirket şu zorlukları karşılamalıdır: Pazar trendlerini ve rakiplerin faaliyetlerini takip edin, yeni hizmetler
geliştirin ve sunun, etkinlikleri organize etmek ve yönetmek için yeni teknolojilerde ustalaşın.
İş Süreçlerinin Organizasyon ve Yönetim Sistemine Farklı Yaklaşımlar
F.U. Taylor tarafından geliştirilen yönetime bilimsel yaklaşım, belki de bu fikirlerin en iyi ifadesidir.
İş basit unsurlara bölünürse ve insanlar, özellikle çalışanlar yöneticiler tarafından dağıtılırsa ve işin belirli bir
basit bölümünde uzmanlaşırsa, işin en verimli şekilde yapılabileceğini savundu. Ayrıca hükümetin önemli
rolüne de inanıyordu. "Yalnızca yöntemlerin daha eksiksiz bir şekilde standardizasyonu, en iyi başarıların ve
çalışma koşullarının daha hızlı uygulanması ve işbirliğinin güçlendirilmesi daha hızlı performans sağlayabilir.
Standartlara bağlı kalma ve işbirliğini artırma görevi yalnızca liderlere düşüyor." Bu görüşlerin doğal sonucu,
örgütsel yapıların ve süreçlerin işlevsel yapısı hakkındaki fikirlerin yayılmasıydı (Тейлор Ф.У., 1991)
İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması Taylorizmin ana yöneticilerinden birine benzer, yani etkili
yönetim için uzmanlaşma gerekir, süreç uzmanlar tarafından ayrı bölümlere ayrılır. Dar profilli uzmanların
yerini, sürecin farklı işlevlerini birleştiren çok çeşitli sorunları çözme yeteneğine sahip olanlar alıyor.
Birimlerin en yüksek finansal ve ekonomik faaliyet göstergelerini elde etmek için işlevlerin
kombinasyonu veya bölünmesi yalnızca teknolojik ve sosyo-psikolojik uygunluk açısından düşünülebilir. Bu
kriterler, neredeyse her zaman iş sürecinin gelişimini, risklerini ve kendi kendine organizasyonunu hesaba
katmalıdır (Кутелев П.В.,2003).
Yapısı, şirkette gerçekleşen bir dizi "iş süreçleri" - üretim, yönetim ve altyapı süreçleri olarak öne
çıkıyor. İş süreçleri, doğaları gereği çok çeşitli farklı süreçlerden oluşur. Genel olarak, bir süreç genellikle bir
dizi kaynağın yeni bir kaynağa veya yeni bir kaynak kümesine dönüştürülmesi olarak anlaşılır (Harrington H.
J., 1991).
Petrol üretim işletmelerinde süreçlerin organizasyonunun etkinliğinin incelenmesi, iş süreci kategorisi
üzerinden yapılmalıdır. Ancak, iş sürecinin sabit bir tanımının olmadığı unutulmamalıdır. Literatürde
karşılaştığımız terminoloji çoğu kez İngilizceden çevrilmiş olmasıyla açıklanmaktadır. "İş süreci" nin birçok
tanımı vardır. Yazarların bu konudaki görüşleri maalesef örtüşmüyor ve bu tür görüşlerin sayısı çok fazla.
Temel tanımları vermeye çalışırsak iş süreci:
1. "Girdi", bir veya daha fazla türde kaynağın kullanıldığı ve bu faaliyetin sonucu olarak tüketiciye
"çıktı" değerinde değer veren bir ürünün yaratıldığı bir dizi farklı faaliyet türüdür. (Hammer M., Champy
J.,1993)
2. Belirli bir ticari faaliyet çıktısına ulaşmak için yürütülen mantıksal olarak birbiriyle ilişkili
faaliyetler bütünüdür (Davenport T. H., Short J. E., 1990).
3. Belirli bir müşteri veya pazar için belirli hizmetler (ürünler) üretmek için tasarlanmış yapılandırılmış
bir nihai önlemler kümesidir. Veya - zaman ve mekanda özel olarak düzenlenmiş, giriş ve çıkışların net bir
tanımı ile başlangıcı ve bitişi gösteren bir dizi görev, görev. Veya - belirli bir müşteri veya pazar için belirli
bir çıkış oluşturmak üzere tasarlanmış bir dizi ölçülebilir faaliyet (Davenport T. H, 1993).
4. Üretilen hizmet veya malın değerindeki artışın esas itibariyle meydana geldiği tüketici cihazlarını
kısmen içeren giriş ve çıkış noktaları, arayüzler ve organizasyonel cihazlar aracılığıyla belirlenir (Porter M.
E., Millar V. E., 1985).
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5. Bir veya daha fazla girişle başlayan ve müşterinin ihtiyaç duyduğu ürünleri yaratan ve maliyet,
dayanıklılık, hizmet ve kalite açısından bunun bedelini ödeyen bir dizi dahili faaliyettir. Veya - bir müşterinin
bir işi nasıl başlatacağını, yürüteceğini ve tamamlayacağını açıklayan bir sistemdeki olayların eksiksiz akışı.
(Ойхман Е.Г., Попов Э. М., 1997)
6. İşletmenin kaynaklarının, müşteri için bir ürün veya hizmet olarak gelecekte bir ürün veya hizmet
olarak elde etmek, yaratmak, tahmin edilebilir veya ölçülebilir olarak kullanıldığı, birbiriyle ilişkili mantıksal
faaliyetler dizisidir (Зиндер Е. З., 1996).
7. Örgütün çalışmasındaki her türlü faaliyet. (Deming W. E., 1982)
8. Özel sonuçlar getiren işlevsel işlemlerin sistematik sıralı yürütülmesi (TeleManagement Forum,
2000).
9. Girdileri çıktılara dönüştürmek için kaynakların kullanıldığı ve yönetildiği bir faaliyet. Çoğunlukla,
bir sürecin çıktısı doğrudan müteakip bir girdi oluşturur (Госстандарт., 2008).
Analiz, iş süreçlerinin, işlerin (işlevler veya operasyonlar) performansının sürdürülebilirliği, bunların
mantıksal bileşimi, hem dış hem de iç talebin varlığı ile karakterize edildiğini göstermektedir.
Araştırma bağlamında, bir iş süreci, kuruluşun yeteneklerini dikkate alarak, tüketici için gelir elde
etmeyi ve karlılığı (değeri) artırmayı amaçlayan mantıksal bir üretim ve yönetim önlemleri dizisidir.
İşletmelerde İş Süreçlerinin Organizasyon Alanları
Petrol ürünlerinin özellikleri ve kalitesini etkileyen faktörlerin dikkate alınması, iş süreçlerinin
verimliliğinin artırılması açısından özel önem taşımaktadır. Petrol ve gaz rezervlerinin gelişme dönemini
oluşturan tüm üretim türlerine bakarsak, bu dönemin her halkasında üretilen çok farklı bir ürün (iş), teknolojik
süreç görebiliriz. Bu nedenle, jeolojik keşif sürecindeki (dönemin ilk dönemi) ana ürün türleri, açık petrol ve
gaz rezervlerinin (kaynaklarının) yanı sıra jeolojik bilgilerin ve petrolde dönemin son aşamalarından biridir
rafine etme, petrol ürünleri (hedef ürünler) aralığıdır.
Her ürün (iş), emek konusu ve işlenme niteliği ile ilgili çok önemli özelliklere sahiptir.
Tablo 1. Petrol ve gaz endüstrisinde üretim organizasyonunun özellikleri (Сыромятников Е.С., 2001)

Üretim türleri
Jeolojik keşif
Ürünler
1.
Alınan

Sondaj

Hasat

Ulaşım

Emaye

1. Çıkarılan
1.
Petrol
bilgiler
ürünleri
1. Artan petrol, gaz, gaz
2. Keşfedilen rezervler, üretim yoğunlaşması
1. Ürünler
kaynaklar
kapasitesi
2. hacmi
oluşturulmaz
Tamamlanmış
(petrol, gaz, petrol
kuyu inşaatı
ürünleri taşınır)
Ürünlerin özellikleri (işler)
1.
Nakli
1.Taşıma
1.
Sabi
1.
Yüksek
1. Üretim
ye gerektirmez (bilgi ve
depolama t üretim hacmi
ve
tüketicilerle enerji kapasitesi
hariç)
gerektirmez.
2.
Dev yakın temas.
2. Yüksek iş
2. Yüksek am eden iş eksikliği
2.
Sabit
gücü kapasitesi
stok kapasitesi
pompa hacmi.
3. Yüksek
sermaye
kapasitesi
Emek konusu
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Kazılmış

Pompalan
Ham
petrol,
Petrol
ve an petrol, gaz, ilişkili ve doğal gaz
Arama alanı,
gaz
sahası, petrol ürünleri
kuyu sondaj alanı
rezervuar
Emek nesnesini işlemenin özellikleri
1.
Dağılı
1. Bölgesel konsolidasyon ve
1. Petrol
m
izolasyon
ve gaz akışlarının
1.
Sürecin
2.
İklim
2. Doğal koşulların etkisi manevra olasılığı sürdürülebilirliği
koşullarının etkisi (iklim, jeolojik özellikler)
2. Sürecin
2.
Sürecin
3.
Mevsi
3. Emek konusunun icracıya sürdürülebilirliği karmaşıklığı
msellik
olan uzaklığı
3. Kısa üretim
4.
Adım
4. Sürecin sürdürülebilirliği
döngüsü
adım
5. Ağır ekipmanın taşınması
4.
İşlemin
ihtiyacı
yüksek sıcaklık ve
basınçta
kapalı
ekipmanda yapılması
5.
Yüksek
yangın ve patlama
tehlikesi
kaya

Jeolojik arama, sondaj ve petrol üretimi gibi alanlarda, işçilik özelliklerini etkileyen işçinin nesnesinin
özellikleri ve dolayısıyla üretim sürecinin organizasyonu ve ürünlerin kalitesi, doğal faktörlerin etkisi, üretim
tesislerinin dağılması, emek nesnesinin bölgesel birleşmesi ve izolasyonu.
Petrol rafinasyonu sırasında emek nesnesinin (ham petrol) işlenmesinin temel özelliklerinden biri,
yüksek sıcaklık ve basınçlarda kapalı cihazlarda uygulama sürecinin karmaşıklığıdır.
Bu göstergelerden en önemlileri rezervlerin derinliği, çevredeki kayaların gücü, gaz ve su bolluğu,
birikintilerin kalınlığı ve bölgenin iklim koşullarıdır. Bu göstergeler, arama ve üretim sırasında dikkate alınan
alanın kendisinin "kalitesini" yansıtır.
Üç maden kaynağı kalitesi kavramı vardır:
1) bağırsaklarda birincil, doğal kaliteleri;
2) mineral hammaddelerin kalitesi, endüstriyel gelişimin farklı aşamalarında kademeli olarak
iyileştirilir;
3) tüketiciye teslim edilen nihai ürünün kalitesi. Belirli minerallerin birikiminin doğal kalitesi, doğanın
kendisi tarafından oluşmaları için çok farklı fiziksel ve kimyasal koşullar yaratır.
Düşük kaliteli hammaddelerin aşağıdaki üç sonuçtan birine yol açabileceğini hesaba katmak
önemlidir:
a) sonraki işlemenin teknolojik süreçte fiziksel olarak kullanılamaz hale gelmesi;
b) prensip olarak, işleme için uygun olabilir, ancak nihai ürünün kalitesinin talep seviyesine
yükselmesini henüz sağlamayacaktır;
c) petrolün rafine edilmesi veya tüketilmesi maliyetini, bu hammaddenin kullanımının kârsız hale
geleceği ölçüde artırır.
Bu nedenle, petrol ve gaz endüstrisinin karakteristik bir özelliği, petrol ürünlerinin kalitesinin esas
olarak hidrokarbon yataklarının doğal özellikleri ve daha az ölçüde, maden çıkarma işletmesinin faaliyeti
tarafından belirlenmesidir.
Petrol üreten bölgelerde kendi hizmetleri ile bağımsız çiftlikler, atölyeler ve belirli bir iş hacmine sahip
yan işletmelerin kurulmasının temel olarak açık petrol sahalarının sınırlı kapasitesi, yetersiz üretim ve lojistik,
kalifiye personel ile petrol ve gaz sahaları düzenlemenin etkisizliği nedeniyle (Бочкарев В.В., Макаров Н.П.
Организация, 1999).
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Üretim altyapısının organizasyonunda benzer süreçlerin merkezileştirilmesi ve yoğunlaşması, en
güçlü, üretken ve gelişmiş ekipmanın kullanımı, modern etkili yönetim yöntemlerinin kullanılması için
koşullar yaratır.
Aynı zamanda, petrol şirketlerinin faaliyet gösterdiği mevcut ekonomik ortam, istikrarsızlık ve
belirsizlikle karakterizedir. Petrol şirketlerinin faaliyetleri, madencilik ve jeolojik koşulların bozulması,
rezervlerin kalitesi ve piyasa koşullarındaki çeşitli değişikliklerden etkilenmektedir.
Şirketin gelecekteki sürdürülebilir gelişimi, değişen çevre koşullarını hızlı bir şekilde tahmin etme ve
bunlara yanıt verme ve rekabetçi pazarlarda yeni rekabet avantajlarını sürdürme ve kazanma becerisine
bağlıdır. Bu nedenle, işletme içindeki yardımcı atölyeler ve hizmetlerin ayrılması, üretimin organizasyonunda
önemli bir rol oynar (Сыромятников Е.С., Победоносцева Н.Н, 1987). Bu bağlamda, petrol şirketlerinde
stratejik yönetimin rolü büyüyor.
Sınai işletmelerin hayatta kalma ve gelişme sorunu, köklü değişimler, yeni sosyo-ekonomik ilişkilerin
ortaya çıkması ve örgütsel ve yasal biçimlerde önemli bir rol oynamaktadır. Ekonominin reformuna bilimsel
araştırma ve teorik çalışma eşlik eder. Her şeyden önce, toplumumuzun yeni bir sosyo-ekonomik kalkınma
kavramının kurulmasını sağlayacak olan yönetim, pazarlama ve yasal çerçevenin teori ve pratiğinin
uygulanmasıdır. Aynı zamanda, bir dizi temel sorunun teorik ve metodolojik gelişimindeki geri kalmışlık,
ilerleme ve sosyo-ekonomik ilişkilerin gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Yeni bir üretim binasının
oluşturulması, bir dizi ciddi yapıcı ve metodolojik sorunun çözümünü gerektirir.
Azerbaycan'da, üretimin düşmesi bağlamında büyük mali açıkları olan işletmelerde ve bölgelerde, bazı
işletmelerin zararla çalıştığı ve hatta karlılık eşiğinde dengelendiği bir iş süreci yönetimi sorunu var.
Geleneksel olarak, iş süreçlerinin yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyan işletmeler, kriz öncesi veya iflas
öncesi durumda olan yapılar olarak anlaşılır. Bununla birlikte, bugünkü gerçek şu ki, reform hem köklü
işletmeler hem de kullanılmayan yönetim kaynaklarına sahip ticari kuruluşlar ve yönetim yeteneklerini
kaybetme riski nedeniyle (yönetim sistemi üretim kapasitesini karşılamıyorsa) finansal krizdeki işletmeler için
önemlidir.
İşletmenin iş süreçlerinin organizasyonunu iyileştirmek için ana hedef öncelikler şunlardır:
a) işletmenin yeni ekonomik koşullara uyum sağlama yeteneğini artırmak;
b) işletmenin rekabet gücünü artırmanın bir koşulu olarak maliyetleri düşürmek;
c) sabit varlıkların ve çalışanların ek iş yükünün araştırılması;
d) üretim verimliliğini artırmaya yönelik inisiyatif ve bireysel ilgiyi artırmak.
Pazar ilişkilerinin gelişimi bağlamında, yönetim yapısı, çalışanların mülkiyet ilişkilerini ve çıkarlarını
tüm seviyelerde ve uzmanlık alanlarında yeterince yansıtmalıdır, yani işletmenin gelişmesini ve ayakta
kalmasını sağlamak için yeni bir iş yönetimi mekanizması oluşturulmalıdır. sürekli değişen ortam.
Ülkenin petrol ve gaz sektöründeki işletmelerin verimliliğinin temel sorunu üç ana alanla ilgilidir:
a) gelişmiş alanların ek araştırılması ve sürekli yeni arayışlar nedeniyle hammaddelerin verimli
kullanılması ve petrol ve gaz rezervlerinin artması. alanlar;
b) petrol sahası geliştirme sistemlerinin iyileştirilmesi ve operasyonlarının verimliliğinin artırılması;
c) iyileştirilmiş üretim organizasyonu ve yönetimi yoluyla petrol ve gaz şirketlerinin ekonomik
sürdürülebilirliğini artırmak (Макаров А.В., 2009).
Petrol ve gaz endüstrisinde, petrol ve gaz arama, üretim, rafinaj, nakliye ve ürünlerin satışı için
teknolojik süreçler sağlayan kuruluşların ortak mülkiyeti içinde entegre petrol şirketleri bulunmaktadır.
Basamaklar ve halkalardan oluşan karmaşık bir dinamik sistem içerirler. Birbirleriyle istikrarlı bir ilişki içinde
olan halkaların bir bütün olarak işleyişini ve gelişmesini sağlayan birbirine bağlı bağlantılar seti, yönetişimin
organizasyon yapısını içerir. Kontrol halkaları arasındaki bağlantılar yatay ve dikey bölmelerle
sağlanır(Макаров А.В., 2009).
Birçok petrol şirketi, aşağıdakileri sağlayan endüstriyel holdingler gibi şirketleri içerir:
- tek üretim pazarı stratejisi;
- holdingin bir parçası olan bağlı ortaklıkların üretim bağımsızlığını korurken, merkezi bütçe
planlaması ve mali kaynakların yönetimi;
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- iyi tanımlanmış katma değer merkezlerine sahip genel teknolojik zincir (kâr merkezleri ve maliyet
merkezleri);
- bir teknolojik bilgi yönetim merkezinin kurulması da dahil olmak üzere bir dizi yönetim
fonksiyonunun merkezileştirilmesi.
Bu tür bir yapı, merkezi koordinasyon ve merkezi olmayan yönetimin bir kombinasyonu ile karakterize
edilir. Büyük işletmeler üretim yapıları oluşturur, operasyonel faaliyetlerin uygulanmasında bir miktar
bağımsızlık kazanır ve geliştirme stratejileri, yatırımlar, araştırma ve geliştirme vb. genel kurumsal konular
üzerinde yerel kontrol hakkını saklı tutmak.
Petrol ve gaz işletmelerinin öncelikli faaliyet alanları aşağıdaki gibidir:
1) petrol ve gaz üretimi için operatör hizmetleri pazarının genişletilmesi;
2) maliyetleri düşürmeyi (elektrik tasarrufu, nakliye maliyetlerini düşürme, sondaj, yardımcı alan,
depolardaki stokları azaltma, teknolojik destek arifesinde büyük üretim kesintilerini azaltma) ve sabit
varlıkların payını artırmayı amaçlayan yenilikçi teknolojilerin uygulanması;
3) çevresel ve endüstriyel güvenlik programlarının yanı sıra işgücü korumasının uygulanması.
Petrol ve gaz endüstrisi işletmelerinin iş süreçlerinin bu gelişme yönlerinden ilki Y.V. Kryukov'un
makalesinde gözden geçirildi. Üç kademeli (işlevsel-operasyonel) bir yönetim sisteminden iki kademeli
(işlevsel-süreç) bir sisteme geçişi önerdi.
Üç aşamalı yönetim sistemi, "merkez ofis - şube - mağaza" esasına göre düzenlenmiştir (Şekil 1).
Merkez yönetim ofisi

1 ci üretim birliği
(bölgesel şube)
NQÇİ

2 ci üretim birliği
(bölgesel şube)
Yardımcı
üretim

NQÇİ

Petrol ve gaz üretim atölyesi

Yardımcı
üretim

Petrol ve gaz üretim atölyesi

Şekil 1. Petrol ve gaz işletmesi yönetimi. 3 seviyeli (fonksiyonel işletim) sistem (Крюков Я.В.,2017)
Şirketin yapısal birimi, petrol ve gaz üretim departmanları (OGPD) ve yardımcı üretim tesislerini
içeren bir uzak üretim organizasyonudur. Bu yaklaşım aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır:
- bir yönetim hedefi olarak üretim hacmi göstergeleri;
- işletmenin yapısının temeli olarak bölgesel bölünme;
- Her kuruluşta en geniş ürün ve hizmet yelpazesinin mevcudiyeti;
- birimlerin göreceli mali bağımsızlığının varlığı;
- üretim ortamının mümkün olan en geniş sosyal kendine yeterliliğini sağlamak.
Bu sistem esas olarak bölüm bağlamında genel hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır.
Bilgi desteği açısından bu yaklaşım, şube düzeyinde işlevlerin tekrarlanması, ağır belge iş yükü,
atölyelerden alınan bilgilerin çarpıtılması ile karakterizedir. Kontrol nesnesi "opaklık", bulanıklık etkisine
sahiptir. Şirket birkaç bağımsız bloğa bölünmüştür, yani paralel olarak, üç farklı teknik politika, muhasebe ve
planlama metodolojisi, vb. mevcut.
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Bu yaklaşımın diğer dezavantajları şunlardır:
a) yönetim sisteminde mantık ve işlevsel basitlik eksikliği, çok sayıda yönetim seviyesi;
b) şubelerin örgütsel yapılarının çeşitliliği ve dolayısıyla ara süreçlerin yönetiminde birleşik bir
politikanın uygulanmasındaki zorluk;
c) merkezi yönetim, şube ve mağaza seviyelerinde birçok işlevin kopyalanması;
d) bir dizi yardımcı birimin şubelerin yapısına katılımı;
e) bilgi akışının yapısını ve içeriğini düzenleyen tek bir metodolojik merkezin eksikliği.
Bu, sistemin kendisinin düzenleyemeyeceği tutarsızlıklara yol açar, çünkü farklı seviyeler arasındaki
bilgi alışverişi geneldir ve iç bilgi, her seviyede farklı ilkeler temelinde oluşturulur.
Bu nedenle, klasik yönetim modeli durumunda, bilgi kaybolur ve yönetim kararlarının temeli olamaz
(geliştirme nesnelerinin yönetimi dahil). 1990'ların ortalarından bu yana, Azerbaycan'ın büyük petrol ve gaz
şirketleri üç aşamalı bir yönetim yapısından iki aşamalı bir yapıya geçmiştir.
SONUÇ
Petrol ve gaz endüstrisi işletmelerinin bu alanlardaki iş süreçlerinin gelişiminin sonuçları aşağıdakileri
içerebilir.
1) üretim hacimlerini korurken şirket çalışanlarının azaltılması;
2) petrol üretiminin hacmini ve kalitesini korurken maliyetin düşürülmesi;
3) işletme yönetimi seviyesinin düşürülmesi;
4) finansal yatırımcı açısından iş değerinin artması;
5) sahadaki işin değerini artırmak;
6) yönetimin yönetim yetkileriyle ilgili olmayan "ciro" üzerindeki yöneticilerin serbest bırakılması,
daha düşük yönetim kademelerine geçilmesi;
7) işletmenin karlılığının artması.
Üretimi yeniden yapılandırmanın son aşaması, bir yönetim sistemi kurma ilkesinde bir değişiklik
olacaktır. İşlevsel-operasyonel yönetim yapısı, işlevsel bir süreç yapısı ile değiştirilecektir. Aynı zamanda,
yeni kontrol halkası birkaç işlevsel departmanı birleştirebilecek.
Ana avantaj, çeşitli ilgili operasyonlar veya benzer işlevler üzerindeki faaliyetlerin koordinasyonu
olacaktır. Üretimde "yatay" bir entegrasyon olacak. Birinci ve ikinci yönetim seviyelerinin kombinasyonu,
petrol üretim alanlarında çalışan ve sahadaki durum hakkında tam bilgi sahibi olan uzmanların katılımıyla ara
yönetimin organizasyonuna izin verecektir.
Yukarıdakilere dayanarak, işletmelerin yeniden yapılandırılması ve yeniden yapılandırılması
sorununun karmaşık ve çok yönlü olduğu unutulmamalıdır. Bu pek çok soruyu da içeriyor, Azerbaycan
ekonomisinin tamamının gelişmesi, bu sorulara yeterli cevaplar ile yakın gelecekte oluşturulacak kararlara
bağlı. Kuşkusuz burada önemli bir temel sorun, işletmelerin gelişimini çıkmazdan alabilecek iş süreçlerini
yeniden yapılandırma yöntemi ile üretimi yeniden yapılandırarak üretim yönetim sistemlerinin
oluşturulmasıdır.
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(41)
Mufizur RAHMAN130
THE STUDY OF INDIAN DEMOCRACY and DECENTRALIZATION SYSTEM IN THE
DEMOCRATIZATION PROCESS
DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE HİNT DEMOKRASİ VE ADEMİ MERKEZİYET
SİSTEMİNİN İNCELENMESİ
ABSTRACT
Decentralization, local government, assists to recognize the necessaries and preferences of civilians
through their direct involvement in plan management and implementation. It leads to effective control and
supervision, and in the post-cold war period, has come to be discovered again for accumulating worthy rate
of GDP in both developed and developing countries. The system of India chose for a quasi-federal political
structure to bring the unity among culturally diverse ethnic groups. Though they have systematic democracy,
they failed to achieving higher rate of growth of GDP due to the unbridled centralization of economic policy
making. Therefore, India has created another level of decentralized extents to progress the condition of
development. In India, Panchayati Raj system is the core body of decentralization through which democracy
becomes accurately responsive and representative. There are two levels, Union and States, were being
operated by the Indian states as a federation exclusively. The decentralization process in India and facilitates
powers from the states to the local bodies are reinforced by the 73rd amendment. In order to approach the
study of Indian democratization structure, the system of parliament and its type of elections work out along
with power sharing from central government to local government into the local institutions by its federal
system.
Keywords: Indian Democracy, Decentralization, Federation, Panchayati Raj Institutions, 73rd
Amendment, and Power Sharing.
ÖZ
Ademi merkeziyet, yerel yönetim, plan yönetimi ve uygulamasına doğrudan katılımla vatandaşların
ihtiyaçların ve tercihlerinin tanınmasına yardımcı olur. Etkili kontrol ve denetime yol açar ve soğuk savaş
sonrası dönemde, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde GSYİH oranlarının biriktirilmesi için
yeniden keşfedildi. Hindistan'da kültürel açıdan farklı etnik gruplar arasında birliği sağlamak için yarı federal
bir siyasi yapı seçilmiştir. Sistematik demokrasiye sahip olmalarına rağmen, ekonomik politika yapımının
kontrolsüz merkezileşmesi nedeniyle daha yüksek GSYİH büyüme oranlarına ulaşmada başarısız oldular. Bu
nedenle Hindistan, daha bir kalkınma için başka bir ademi merkeziyetçi düzey yarattı. Hindistan'da Panchayati
Raj sistemi, demokrasinin doğru bir şekilde duyarlı ve temsilci hale geldiği ademi merkeziyetçiliğin temel
organıdır. Hindistan sistemi, kültürel açıdan farklı etnik gruplar arasında birliği sağlamak için yarı federal bir
siyasi yapı seçti. Sistematik demokrasiye sahip olmalarına rağmen, ekonomik politika yapımının dizginsiz
merkezileşmesi nedeniyle daha yüksek GSYİH büyüme oranlarına ulaşmada başarısız oldular. Bu nedenle
Hindistan, gelişme oranını ilerletmek için başka bir ademi merkeziyetçi kapsam seviyesi yarattı. Hindistan'da
Panchayati Raj sistemi, demokrasinin doğru bir şekilde duyarlı ve temsili hale geldiği ademi merkeziyetçiliğin
temel organıdır. Hindistan eyaletleri tarafından yalnızca federasyon olarak işletilen Birlik ve Eyaletler olmak
üzere iki düzey vardır. Hindistan'daki ademi merkeziyet süreci ve eyaletlerden yerel organlara olan yetkilerin
devredilmesi 73. değişiklik ile güçlendirildi. Bu çalışmayı Hindistan'ın demokratikleşme yapısına
yaklaştırmak için, parlamento sistemi ve seçim türleri, federal sistemi aracılığıyla merkezi yönetimden yerel
yönetime, yerel kurumlara güç paylaşımıyla birlikte çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hint Demokrasisi, Ademi merkeziyetçilik, Federasyon, Panchayati Raj
Kurumları, 73. Değişiklik ve Güç Paylaşımı.
Ankara Yıldırım Beyazıt Universitesi; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9848-9155; E-mail Address:
mufez.rahman@g.mail.com & soewin.mufez@yahoo.com
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INTRODUCTION
The process of decentralization has appeared again since the early 1980s, as it is a procedure of political
and economic value. Thimmaiah highlighted that the term decentralization was used to tend to the state
governments, as there is a transparent constitutional devolution of legislative, fiscal and administrative powers
to the states (Thimmaiah, 2000). The proper decentralization is constructed around the assumption that it can
progressive efficiency, equity, development and resource management or that appropriate involvement in
public decision making is a positive good in itself. Therefore, decentralization is broadly depended to raise
public-sector accountability and effectiveness by bringing government decision making closer to citizens. In
the most fundamental, decentralization intends to approach one of the central purposes of political governance
– democratization, or the ambition that people should have a statement in their personal affairs.
Younis Ahmad Sheikh implied that India is a country where decentralization process is congruent by
its constitution. Local governance’s institutions, Panchayati Raj, have been persisting since 1882 in India. The
Constitution of India clarify PRIs (Panchayati Raj Institution) as the institutions of self-government, in which
people have rights to take self-determination. In this respect, it has to be not ambiguous administrative, fiscal,
and political devolution such that local governments are empowered to operate local evolution requirements,
however, there is minimum administrative and fiscal decentralization. Therefore, PRIs (Panchayati Raj
Institutions) do not have such sort of power to implement assigned processes, which go on the de facto under
the supervision of the state administration. Moreover, because PRIs have the power to control few resources,
do not make related determinations, and are not functioning properly, the rural constituency is reluctant in
them. Local government deal with a qualitatively various sectors in India through the 73rd amendment to the
constitution and ultimate developments. This regulation is an effective pillar in the progression of cornerstones
democratic institutions in India, and it relocates the representative democracy into participatory democracy.
Moreover, it sets many opportunities to the local people to participate in the democratic process. It is an
innovative concept to construct democracy at the grassroots level in the country. It makes decentralization
process in India successful to a large extent (Sheikh, 2014).
The democracy of India is the largest democracy of plural society in the world. As India is a country
with different cultures and religions, the politics of India also in a diverse sphere of the different political
parties beyond the central government into decentralization system of local government. This paper, the
structure of Indian democracy in a different power sharing between central government and local government,
and formation of the democracy, has been elaborated in a chronic manner of the entire democracy system and
its government. More importantly, the research project of this paper’s mechanisms has explored the grass-root
democracy of relationship between central government and local government, and how the body of the
democratic government allocate and the regulation of their body. Geographically, India was a continental size,
and there were many countries under the rule of British Empire as a sub-continent. Some of the ethnic,
religious and linguistic groups have concentrations in certain areas which they regard as their own states. With
the passage of time, members of the primary communities have progressively arranged themselves on
communal lines. Democracy is thus a political system in which all the members of society have equal share
of political power. People select their representative through public election. In a democratic policy in terms
of decentralization, people are guaranteed their full rights. It is a form of government in which state power is
held by the citizens (HEIERSTAD, 2016). Moreover, free and regulation elections, and existence of several
political parties are important elements of a democratic system. Democracy is based on the ideals of liberty,
equality, and fraternity. The constitution of India declares that India to be a democratic state with the federal
system. Free elections and political parties play an important role in a democratic tradition. Democracy in
India has three dimensions: political, social, and economical democracy. First of all, political democracy
means that every citizen in India above 18 years of age is accorded with franchise rights. The people also have
the right to contest elections and criticise the government. An informed and active citizenry forms the
backbone of a successful democracy. Secondly, economic democracy means equal distribution of the
country’s wealth, and prevention of concentration of wealth in a few hands. Thirdly, social democracy aims
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at attaining social equality. It provides for removal of all forms of social discrimination, and the establishment
of an egalitarian society (Rajashekar, 1997).
Framework of the Research
According to this important research, the data was collected base on the portion for distinct sectors
from diverse approaches. As this research project has been carried out by the secondary research, the
information was accumulated from different resources such as from books, journal articles, websites, and even
YouTube video. In order to understand power sharing, relationship between central government and local
government, and structuring the decentralization body, historical background of Indian democracy,
parliamentary system of India, and the constitution of India are quite important to study significantly. Research
questions: How was Central government and Local government structured in terms of administrative
decentralization? and how is the relationship between Central government and Local government in terms of
fiscal decentralization? Administrative decentralization, devolution, share the power from Central government
to the States government according to the federal system of India by the Constitution. The study conducts
upon the construction of Central government body and the body of States government, and relationship
between them in terms of administrative decentralization, fiscal policy and expenditure decentralization. In
order to analyze the structure of decentralization process, the study approach the power sharing between
central and local government into local institutions by the federal system of India.
Historical background of Indian Democracy
This part perceives from the democracy of post-independent period, in which some political culture
and activities of different parties attempt to emancipation. Congress party, the predominant political party,
was founded in 1885 of India with widespread roots. Indian National Congress, known as Congress Party,
dominated the Indian movement for the liberation from British Colony, and it had become a worthy and
famous organization by the 1940s. After India be an independent sovereignty, there were those within
Congress who strongly thrusted that India needed to be a federal system with the local government, and others,
like Jawaharlal Nehru, selected successor of Gandhi, who concerned that an extremely federated polity might
carry out as the fundamental for initial secessionism, and thereby precedence a much effective centre. One of
the significant worth of this common Congress was that the members of Congress were influenced to debate,
to negotiate and to study the art of compromise. Consequently, when independence came, and Parliamentary
institutions were set up under the Constitution of 1950, they were quite knowledgeable in the art of debate and
compromise. In this regard, it turned into strongly enclosed in Indian political culture since it is the nature of
democracy that you would live to fight another day. “You may lose this election; you gird your loins again,
and come back and enter the arena” (Ganguly, 2011).
The democracy system of India steadily shifted away from the concept of secularization, though India
is a secular country from the cornerstone of the Constitution, it is not a secular society according to Shukla.
He argued that the concept of Indian secularism is solely to integrate different religious and ethnical populace
with equal rights within the same territory. He also indicated that the election of India disputes its concept of
secular by treating prejudicially that every political party has lack definite ideology. Even the Congress party
which has a rather extraordinary history could not develop any comprehensible ideology. “The only purpose
of political parties is to capture political power by hook or crook” he portrayed. The democratic political
system in India is confronting; in order to haunt the electoral scene, the muscle power, money power, and
rigging are being exploited. It was interpreted that Cash, crime and corruption are the three pillars on which
Indian democracy stands today. The central government and state government have the impact on each other;
after India’s independence, the first two decades portrayed the prevalence of national politics, and, there after
state politics commenced to set up its impact felt. The impact of state politics on national politics can marked
into three facts, the party leader of Tamil Nadu declared that they would resist the move to make Hindi the
national language when they came to power in 1965; emergence of regional parties; and demand for greater
autonomy from many states. Nevertheless, encroachment on state autonomy was made by the national
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government. In the recent past, central and states government relations have crossed through strain. The
provision in this regard in the Constitution had a deliberate bias towards the Centre in order to cope with the
multi-regional, multi-cultural and caste-ridden society of India (Shukla, 1994).
Parliamentary System
The government’s parliamentary form by the constitution of India, both at the Centre and in the States.
At the centre, Articles 74 and 75 deal with the parliamentary system; Articles 163 and 164 in the states. The
data was collected for this section from the book of Laxmikanth. The contemporary democratic governments
are sorted into presidential and parliamentary on the basis of temperament of connection between the executive
and the legislative bodies of the government. At first, he has described the entity of parliamentary system and
presidential system. The parliamentary system of government is the one in which the executive is responsible
to the legislature for its policies and acts. The presidential system of government, on the other hand, is a system
in which the executive is not accountable to the legislature for its acts and policies.
Features of Parliamentary government
India was independent from British on August 15, 1947, and it became the single independent and
sovereign integrated state. It has 29 states and 7 Union territories; all citizens feel a common uniform
citizenship that they have equal rights. Government of Indian democracy is federal system, which has central
government and state government. It is parliamentary democracy system so that there are two parliament
Houses, Rajya Sabah (Upper House) and Lok Sabha (Lower House). And the law of India was set up base on
two Houses. The law which passes through the parliament, it regulates to the entire country from the president
of India. Member of Rajya Sabha is maximum 250, and current seats are for 245 members; member of Lok
Sabha is maximum 552, and current seats are for 545 members. With the members of both Houses, the
meetings of parliament are called and held by the order of the president of India. The president, has right to
arrange the meeting, is responsible parson to call the meetings of parliament with the members of both Houses.
Nominal and Real Executives: While the Prime Minister is the real executive (de facto executive), the
President is the nominal executive (de jure executive or titular executive). Therefore, the President is head of
the State, while the Prime Minister is head of the government. Article 74 provides for a council of ministers
headed by the Prime Minister to aid and advise the President in the exercise of his functions, and the advice
so tendered is binding on the President (Laxmikanth, 2017).
Type of Elections
The Election Commission manages elections both to the Central legislature and to the state
legislatures. For this section, the data were collected from the websites (Eclectic Universe) of India and from
the book of Laxmikanth. Basically, there are three types of general election with various parties from different
states of India. Three types of elections are as follow,
(1)
Lok Sabha elections (Lower House)
(2)
Rajya Sabha elections (Upper House)
(3)
Vidhan Sabha elections (State Assembly elections)
In Lok Sabha elections, the members of this House are elected by voting from the citizens of India,
and this election is held in every 5 years. Currently, there are 545 seats, among them 2 seats belong to AngloIndian directly, which are nominated by the president. The remaining 543 seats are to different areas with
distinct number of seats depend on the extent of region. For instance, the seats for a lager state are more than
the seats of a smaller state, and the seats are fixed for every individual state. Utter Pradesh, the largest state in
India, dominated 80 seats in 2019 election (Taneja, 2019). The candidates compete from different parties as
the political parties play significant role in India. After voting, the party which has over 50 percent votes is
elected; the winning party leader is appointed to the position of Prime Minister. The member of Lok Sabha
(Lower House) selects the position of Prime Minister, so the dominant party has more members in Lok Sabha,
and the Prime Minister be worthy of their party by getting vote from its members.
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In Rajya Sabha elections, the system is utterly different from Lok Sabha because populace select
directly the members of Lok Sabha by voting, but the members of Rajya Sabha are elected indirectly from
populace by voting MLA (Member of the Legislative Assembly) for different states of union territory. Rajya
Sabha has 250 seats, among them the candidates of 238 seats are selected from the different states’ MLA of
union territory, and 12 seats are appointed by the President of the country; therefore, those 12 candidates are
selected from the experts of distinct field such as art, science, literature, social work, and sport. According to
the population of differ state, Rajya Sabha’s member seats are fixed. Every Rajya Sabha member duration is
6 years, the election is held in every 2 years. In order to select MLA members for the selection of the member
of Rajya Sabha, the STV (Single Transferable Vote) system is practised for this process (Laxmikanth, 2017).
In state (local) Assembly elections, populace select MLA by voting from different region of all states.
Moreover, its seats are fixed like other two elections, and the election is conducted after every 5 years. Yet
the difference of the fact that the election periods are not the same with one state and another. The party, which
has over 50 percent vote is selected for making their polity. The leader of winning party is appointed to the
position of Chief Minister of the state. In case, any party cannot get 50 percent vote; meanwhile, the party
which has maximum vote is acquired a preference to be able coalition with allied party. There is total 70 seats
in Delhi Vidhan Sabha election. For instance, BJP party won 31 seats, AAP (Aam Aadmi Party) won 28 seats,
and congress won 8 seats, so any party was not able to establish the government in 2013. However, BJP got
the privilege in order to allied, but they were not able to be their coalition, and AAP enacted coalition with
Congress party so that they established their government by integrating (Universe, 2018).
Constitution
According to Basu, the constitution of India is a basic core point of the democracy of India that was
created by taking many ideas of law from different countries, which is too lengthy with 395 articles, 8
schedules, 22 parts, and it is also written and flexible constitution. In order to understand the democracy and
decentralization process of India, we should better look at the component of Indian constitution. Furthermore,
it, most importantly, has fundamental rights, quasi-federal structure, an independent judicial branch, and
secular where there are many sorts of culture and different religions as India is a plural society’s country, so
every citizen has the rights of to raise their voices. The study has pursued that the law of India is a democratic
and strong because they have collected the frame which are congruent from Western democratic countries.
Constituent Assembly was proposed of the Indian National Congress in 1935, and it was accepted by the
British in August 1940 (Basu, 2011).
Chakrabarty pointed out that in virtually three years between 1946 and 1949, the Assembly discussed
every provision, which was not to be integrated in the further constitution for India. There were many
amendments by the incompatibility with this almost three years period. It was a tragedy when the delight of
liberation was marred by the assassination of Mahatma Gandhi and also national trauma of partition, then the
Indian constitution was born. In the establishment of the constitution, three core ideological contexts imply to
have been significant that colonialism, nationalism, and democracy. The constitution of India is framed on the
basic liberal ethic which developed during the long colonial rule; liberal perspective was exposed both by the
British liberals and their Indian counterparts. Moreover, the study has demonstrated that according to BR
Ambedkar, the objective resolution that Jawaharlal Nehru portrayed was ‘an expression of the pent-up
emotions of the millions of this country’. While defending the objective resolution, Nehru debated properly
for democracy and socialism: he intensely protected ‘democracy’ as the most worthy and suitable pattern of a
governmental body that ‘suitable in with disposition of our people and be accountable to them’ (Chakrabarty,
2018). Moreover, Sheikh indicated that when Indian constitution was written, Panchayati Raj Institutions
(PRIs) did not acquire a position in its prime body; only a reference in the directive rules of state policy.
Therefore, the state did not take both the Urban and rural local bodies seriously. The Indian states were
operating as a federation only at two levels- Union and States. Due to the indifferent policy of the central and
state governments towards the devolution of powers to PRI’s made no headway in the years after
independence, though a lot of noise was made at every possible juncture.
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Decentralization Structure (Fiscal Decentralization)
The status of citizens and development of the society to a large extent depends on the good governance
at the grassroots level. According to Sheikh, democratic decentralization at the grassroots level is visualized
as the most significant strategy to establish democracy appropriately and reach effective target of a corruption
free, responsive, effective and explicit administration and transportation of services to the rural and urban
population. Sheikh revealed that decentralization and development of local administration extensively
identified an effective political instrument and means recognition of equitable development in the Indian
states. Decentralization of power directs at better and faster communication, participation and responsibility
of the people in development, mobilisation of assistance and utilization of resources in an effective way for
national development, performance of convenience in decision-making, greater equity in allocation of
resources and investments as well as act of diminishing in reluctance of administration to client. In this respect,
22 years after the 73rd Constitutional Amendment, it is generally realised that the process of democratic
decentralization cannot be implemented without devolution of adequate and legitimate financial and
administrative powers to the grassroots institutions (Sheikh, 2014).
According to Kalirajan and Otsuka, a crucial structure of the Constitutional missions in India is the
continuation toward a center prejudice in the task of powers (Kalirajan & Otsuka, 2010). Firstly, virtually
entire extensive taxes are appointed to the central government with the only exception of the sales tax.
Secondly, efficiently, states have no the power of free borrowing. It must seek the permission of Centre to
borrow when a state is indebted to the centre. The Union Ministry of Finance in consultation with the planning
commission and the Reserve Bank of India decide the market borrowing, as entire states are indebted to the
centre. Also, with the Reserve Bank of India for more than ten working days, states cannot acquire an
overdraft. The constitution designates both enormous powers to the central government and occupies powers
in the event of conflict in a parallel jurisdiction.
Furthermore, according to Kalirajan and Otsuka, as fiscal decentralization was not commenced by the
own responsibilities of states, however, it was believed on them by the center through the 1993 constitutional
reforms with 73rd and 74th amendments, the assumptions toward decentralization varied across states. The
authors mentioned that on the social infrastructure, fiscal decentralization in India that requires to be
distributed by the governments, since they are not granted effectively by the private sector and on rural
development where about 70% of the population lives. The authors work out at their study “ratio of per capita
expenditure of Panchayat Raj (rural) institutions to per capita expenditure of urban local bodies are utilized as
an evaluation of state-rural bodies decentralization in the element of third level of local governance”. The state
government set up the local self-government unit in rural areas (Panchayati Raj), right from the village level.
It is become quite responsible to have same occupation of Panchayat Raj across the country. Therefore, “most
of the states have already handed over responsibilities for the 29 subjects recorded in the 11th schedule of the
constitution via legislation”, rural local bodies have not performed all subjects in those states. They implied
that by the center and state governments, the MP Local Area Development Funds and MLA Local Area
Development Funds distributed are often used to spread the powers of rural local bodies such as Panchayats.
State governments’ “development expenditures” divided into two broad categories: social services and
economic services. Healthcare and education are considered among social services, and economic services
contain development programs in various sectors of the economy, particularly in infrastructure true. Kalirajan
and Otsuka gave an instance that income and expenses of related procedures such as agriculture, roads,
electricity and industries are batched within the scope of economic services. These are not capital
expenditures; however, it relates to operating and maintenance expenses ongoing programs. The Finance
Commission and Planning Commission are constitutionally appointed for every 5 years by the President of
India to shared resources from the center to states (KALIRAJAN & OTSUKA, 2012).
According to Thimmaiah, a specified partitioning of expenditure responsibilities origins of revenue
between the central and the state governments has been carried out by the constitution of India. This division
by and wide satisfies both the principles of federal finance and of fiscal federalism. The author demonstrated
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that all national roles like defense, foreign affairs, foreign trade, banking, currency, industry, insurance,
minerals, energy, air, labour and rail transport, shipping, science and technology and urban development are
assigned to the central government. The state governments are appointed with local functions like agriculture,
primary health, primary education, roads, welfare, cooperation, village panchayats etc. She implied that there
are also equal operations like economic and social planning, forests and higher education which can be worked
out by both central and state governments, but in case of controversy, the power of central government
influences the power of the state governments. The remaining powers extreme with the centre. The central
government uses about 37% of its current expenditure for progression aims whereas states spend as much as
63%. Such skewed allocation of expenditure is further aggravated by the central government's share of about
49% in the total current expenditure (Thimmaiah, 2000).

Power Sharing: Federal Structure
The Indian constitution has created a national government called union government and twenty-five
sub-national government which are called states government. The Indian democracy and its government
structure which follows federal system that integrated to the central government and state government. The
information was interpreted for this section from the book of Laxmikanth (Indian Polity). The indication of
this article would be with the central government of India is divided into three predominant components:
legislature, executive, and judiciary. First of all, the author has indicated that Indian legislature is
parliamentary, and it has bicameral parliament system, which are divided into two Houses called Rajya Sabha
(Upper House) and Lok Sabha (Lower House). Lok Sabha is a council of people, which members are the
representatives of citizens to the central government; the members are elected by the vote of citizens from the
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entire Indian territory. Rajya Sabha is council of state, which members are representative of particular state to
the central government; the members are elected by the MLAs (Member of Legislative Assembly). These two
Houses members are called MPs who make laws and policies for the India. Secondly, he described that the
core activity of executive of India is the law which are made by the MPs carry out into regulation to the
country. There are two types of executive, political executive and permanent executive; Prime Minister,
President, and Ministers are the political executive, and civil servants so called IPS, IFS, IAS and revenue
officers are the permanent executive of India. Controller and Auditor General (CAG) of India check the
account of executive, and they report illegal activities and frauds. Thirdly, judiciary is the supreme court of
India, responsibility to resolve the conflicts between legislature and executive, and judgement the matters and
conflicts which are related to public.
The author elaborated explicitly the structure of state government (local government) is virtually
similar with the central government but, of course, there are some differences. First of all, executives of state
government are CM (Chief Minister), governor and so on, state legislature is led by Chief Minister. As central
government has two Houses, there are also two Houses for state government which are Vidhan Sabha (Lower
House) and Vidhan Parishan (Upper House). The members of Vidhan Sabha are called MLA (Member of
Legislative Assembly), in which the members are elected by the vote of citizen directly. The members of
Vidhan Parished are called MLC (Member of Legislative Council). Its election system is like Rajya Sabah,
and they are elected indirectly by the vote of MLAs and local body. The structure of union territories in India
is that as states have their own government, union territories have no separate government, and they are in
command of central government. There are seven union territories in India: Delhi, Puducherry, Daman and
Diu, Dadra and Nagar, Chandigarh, Lakshyadweep, and Andmannicobar Islands. Delhi and Puducherry are
partially concerned as state that they have own Legislature Assembly headed by Chief Minister, however,
some powers are controlled by central government such as police, public order and so on (Laxmikanth, 2017).

Structure of State Government (Administrative Decentralization)
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As India follows federal system polity, there are central government and state government (local
government). Central government has a House, which is called Parliament; it has members that are called
MPs. In state government, there is also a House like central government is called Legislative Assembly, and
its members are MLAs. The information was collected for this part from the book of Tomoaki Ueda. The
entail qualifications of MP (Member of Parliament) are that they must be a citizen of India who are 30 years
of age in case of Rajya Sabha (Upper House) and 25 years in case of Lok Sabha (Lower House), and they
must have a sound mind. The necessary qualifications for MLA (Member of Legislative Assembly) are that
they must be a citizen of India who are minimum age 25 years. He/she should be a voter from any constituency
of the respective state, and must have a sound mind. The study, initially, has characterized with the legislative
power of MLA is that the primary function of Member of Legislative Assembly is making laws related to state
which are specially for trade, commence, development, irrigation and agriculture etc. another one is related to
both central government and state government importantly: succession, marriage, education, adoption, forest
and so on. On the other hand, law may pass for state government also through parliament. MLAs have also
power of finance but, only, money bill can pass through Legislative Assembly. In every state, MLA partially
has the executive power, which power is to control the activities of Chief Minister and council of Ministers;
the interpretation is that in a state, ruling government entails to consult with the MLA. In a state, no-confidence
vote can be proceeded by the MLA; if it passes through majority of MLAs, the ruling state government is
forced to resign their power in a particular state. Furthermore, the electoral power of MLA is that they have
some electoral powers which are comprise the electoral college that elects the President of India. They also
elect the members of the Rajya Sabha for the state who represent a particular state, and the speaker and the
Deputy speaker of the Legislative Assembly are elected by the MLAs. In states with a bicameral legislative,
one-third of the members of the legislative council are elected by the MLAs. In addition, in the constitution
of India has some parts related to the federal provision, some of the amendments can be changed by the consent
of MLAs; they review reports of the Public Service Commission and the Accountant General (Ueda, 2019).
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Source: https://www.jstor.org/stable/41856346
Civil Society Organization (Local Institution)
According to Manor, in 2000, in order to support Panchayats (local institution), the Finance Minister
offered 25% of central government funds to operate local organization properly. He implied that association
of district Panchayats have many opportunities to communicate and to deal with different level of governments
for the development and necessity of local or rural sector, as they can play significant roles. By the activities
of this Panchayats, the way of decentralization bodies enhanced, and they quite deserve support, which can be
granted both in the form of direct to associations and through CSOs (Civil Society Organizations) working to
help them (MANOR, 2003).
According to the paper of HDRC, the Gram Sabha was a pivot of Panchayati Raj in the new
contribution, and has been followed along with many matters. The elected representative is created responsible
to the electorate, it is through the Gram Sabha. They demonstrated at the paper that there are two factors,
firstly, the collection cannot be wide if the involvement in Gram Sabha has to be meaningful. Secondly, the
Gram Sabha assemble in a repeating manner and the subjects put in front of them public interest to participate
Gram Sabha, give up their daily income. Unfortunately, the law does not provide for both through it’s the
Gram Sabha selected representative made responsible voter these requirements clearly. While some States,
Gram Sabha meetings hold every village whenever village Panchayat includes of more than one village, other
situations only one compound Gram Sabha it has been collected for all villages that make up Gram Panchayat.
Since this composite Gram Sabha is usually conducted in the center Panchayat village, citizens other villages
do not add to Gram Sabha. They are not interested to express the requirements. They exposed that if every
village does not have a Gram Sabha of its own, the purpose of responsibility may not be provided, particularly
when a population of a few thousand is provided by the village Panchayat (HDRC, 2000).
Decentralization and Urban Local Bodies
According to HDRC’s discussion paper, institutions of self-governance: municipalities are envisaged
as ‘Institutions of Self-Government’, with the ability to be ready ‘managements for economic progression and
social justice’. They mentioned that the performance of them referring to the XII Schedule and supplementary
ones entrusted by the state government. The XII Schedule is not directive one and is an illustrative list. Ward
Committees: the paper revealed that it is compulsory for corporations to the Ward Committees. Representation
from women, citizens’ groups, SC/STs etc. are includes to the Committees in cities with a population of over
0.3 million. The state government can determine for lower level of Urban Local Bodies (ULBs). The Ward
Committee make connection between government and people, and empowered to perform the responsibilities
of the ULB including those of the XII Schedule. District Planning Committees: the paper implied that the
performance contributes the constitution of District Planning Committees (DPC) and Metropolitan planning
Committees (MPCs) with majority representation of elected local representatives to accomplish spatial and
economic development, and also rural and urban planning. State Finance Commission: the paper highlighted
that the function mandates the constitution of a State Finance Commission (SFCs) every five years to ensure
financial firmness of ULBs. This would rethink the financial position of rural and urban bodies and endorse
devolution of taxes, charges, fees, tolls, duties, share revenues mid inter-government hand over to
municipalities and other quantifies. The Central Finance Commission is required to advise quantify for
increasing the merged funds in a state, for supplementing the resources of municipalities. State Election
Commission: the paper indicated that the performance mandates for making of State Election Commissions
(SECs) to make certain a democratic process. This would manage and control arrangement of electoral rolls
and hold elections to rural and urban bodies. Another key role of the SECs is to ensure that election to
municipalities diluted by the state government, be conducted within 6 months of the dissolution (HDRC,
2000).

363

http://www.turansam.com
*************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2021; Ay: Haziran; Cilt: 13/İLKBAHAR, Sayı: 50
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: June; Volume: 13/SPRING, Issue: 50
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

CONCLUSION
The process of democratic decentralization is utterly impossible to be implemented without sharing of
sufficient and legitimate financial and administrative powers to the grassroots institutions. There are various
bodies of processing decentralization system in India, as its Constitution ties with the federal system. The
government body allocates into Central government, state governments, and local institutions. In order to
transfer power of finance and administrations, there are district level institutions, taluk level institutions, and
village level institutions. Panchayati Raj institutions play the significant role for the necessities of local people
from state government. In 1993, the 73rd amendment passed for creating and enforcing the system of
decentralization in India, as it is a country whereas different ethnic groups inhabit within the Union territory.
Moreover, it has been operated self-government system in every state; therefore, for the development of rural
area, the relationship amid local institutions, state governments, and central government are extremely
important. As a fundamental aspect of good governance and development, decentralization is extensively
crucial. The opportunities for having a positive outcome of economic development may be enhanced by the
decentralization and democracy. It is transparent that considerable decentralization of government authority
is needed an honest attempt to diminish deficiency and promote maintainable development. For local
government bodies, both fair and regular elections should be ensured by the government. The good
representation is necessary to support the necessaries of local interests and local initiatives. Without
requirement interference by bureaucrats, political leaders and members of parliament must be hindered. In
general, states have not matched the operations transferring financial powers. The relationship between MPs
and local government should be negotiable and congruent, not domination and submission. Even though there
are many researches on the process of decentralization of India, unfortunately, it is very few interests and
researches toward administrative and financial decentralization of India.

REFERENCES
1.
Basu, D. D. (2011). Introduction to the Constitution of India. Nagpur: LexisNexis Butterworths
Wadhwa.
2.
Chakrabarty, B. (2018). Constitutional Democracy in India. New York NY: Routledge.
3.
Frankel, F. R. (1990). India's Democracy in Transition. World Policy Journal, 521-555.
4.
Ganguly, S. (2011). THE STORY OF INDIAN DEMOCRACY. Foreign Policy Research Institute .
5.
HDRC. (2000). Decentralisation in India Challenges & Opportunities. New Delhi: United Nations
Development Programme (UNDP).
6.
HEIERSTAD, A. E. (2016). India’s democracies. Oslo: Universitetsforlaget.
7.
Kalirajan, K., & Otsuka, K. (2010). Decentralization in India: Outcomes and Opportunities. ASARC
Working Paper, 1-19.
8.
KALIRAJAN, K., & OTSUKA, K. (2012). Fiscal Decentralization and Development Outcomes in
India: An Exploratory Analysis. World Development, 1511–1521.
9.
Laxmikanth, M. (2017). Indian Polity. Chennai: McGraw Hill Education (India) Private Limited.
10.
MANOR, J. (2003). Democratic Decentralization in India. New Delhi: the Swedish International
Development Cooperation Agency (Sida).
11.
Rajashekar, H. M. (1997). THE NATURE OF INDIAN FEDERALISM. ASIAN SURVE, 245-253.
12.
Sheikh, Y. A. (2014). DEMOCRATIC DECENTRALISATION IN INDIA: AN OVERVIEW.
International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research.
13.
Shukla, S. K. (1994). DEMOCRACY IN INDIA : ISSUES AND PROBLEMS. The Indian Journal of
Political Science, 401-410.
14.
Taneja, R. (2019, May 23). NDTV. Retrieved from Uttar Pradesh Election Results 2019:
https://www.ndtv.com/india-news/uttar-pradesh-election-results-2019-all-you-need-to-know-about-uttarpradesh-lok-sabha-polls-2037578

364

http://www.turansam.com
*************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2021; Ay: Haziran; Cilt: 13/İLKBAHAR, Sayı: 50
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: June; Volume: 13/SPRING, Issue: 50
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

15.
Thimmaiah, G. (2000). DECENTRALIZATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT: INDIAN
EXPERIENCE. Hitotsubashi Journal of Economics, 123- 136.
16.
Ueda, T. (2019). Law and Democracy in Contemporary India. Cham: Springer Nature Switzerland
AG.
17.
Universe, E. (2018, November 11). Eclectic Universe. Retrieved from Indian Parliamentary System
Explained: http://eclecticuniverse.org/parliamentary-system-explained/

365

http://www.turansam.com
*************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2021; Ay: Haziran; Cilt: 13/İLKBAHAR, Sayı: 50
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: June; Volume: 13/SPRING, Issue: 50
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

(42)
Muhammed SOLMAZ131
DİJİTAL KÜLTÜRDE SANAL KABİLECİLİK132
VIRTUAL TRIBALISM IN DIGITAL CULTURE

ÖZ
Kültürün en önemli özelliklerinin başında gelen değişim, birbirinden çok farklı faktörlere bağlı olarak
gerçekleşmektedir. Bu faktörlerin başında da teknoloji gelmektedir. İlk bakışta yalnızca üretim veya bir kısım
yaşamsal unsurlar üzerinde rol oynadığı düşünülen teknoloji aslında tüm insanların ve toplumların yaşam
döngüsüne doğrudan müdahalede bulunmaktadır. Özellikle 21. Yüzyılda ortaya çıkan dijital teknolojinin
yaygınlaşması ve toplumun her kesimi tarafından ulaşılabilir olması, söz konusu kültürel etkileşimi artırmıştır.
Özellikle sosyal medya uygulamaları sayesinde kişiler özgür bir şekilde fikir ve görüşlerini paylaşma ve aynı
veya benzer fikirlere sahip olan kişilerle aynı platformlarda buluşabilme imkanına sahip olmuşlardır.
Tüm bu süreç sonunda geçmişteki cemaat tarzı yapılanmaların benzeri olan ve sanal ortamda
gerçekleşen sanal cemaatler veya sanal kabilecilik anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada da dijital kültürün
neden olduğu sanal kabilecilik anlayışı ve etkileri ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Dijital Kültür, Sanal Cemaat, Sanal Kabilecilik, Sosyal Medya.

ABSTRACT
The change, which is one of the most important features of culture, takes place depending on very
different factors. Technology is one of these factors. At first glance, technology, which is thought to play a
role only in production or some vital elements, actually intervenes directly in the life cycle of all people and
societies. Especially the widespread use of digital technology that emerged in the 21st century and its
accessibility by all segments of the society increased this cultural interaction. Especially thanks to social
media applications, people have had the opportunity to freely share their ideas and opinions and to meet
people with the same or similar ideas on the same platforms.
At the end of all this process, an understanding of virtual communities or virtual tribalism emerged,
which are similar to the community-style structures in the past and take place in a virtual environment. In this
study, the understanding and effects of virtual tribalism caused by digital culture have been revealed.
Keywords: Digitalization, Digital Culture, Virtual Community, Virtual Tribalism, Social Media.
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GİRİŞ
Teknolojinin giderek artan bir hızda ilerlemesi, toplumsal yaşam üzerinde değişime neden olmaktadır.
Özellikle yaşam şartlarındaki köklü değişim teknolojik hareketlerin insanların düşünce tarzını derinden
etkilemesine yol açmaktadır. Bu anlamda henüz çok yeni sayılabilecek olan kavramların başında da
dijitalleşme gelmektedir. Dijitalleşme ile birlikte herhangi bir işi, eşyayı veya servisi dijital hale getirmek veya
dijital bir mecrada sunmak veya dijital imkanlar ile farklı bir iş modeli yaratmak mümkün hale gelmektedir
(Aksu, 2018:10).
Toplumsal yaşamı ve kişilerin yaşam algısını derinden etkileyen dijitalleşme kavramı yalnızca üretim
boyutu ile yüksek bir etkiye sahip değildir. Dijital sistemler, üretim dışında kişilerin yaşam şekillerini derinden
etkileyen yapılar olduğundan aslında tüm yaşamı farklılaştırabilecek bir gücü de bünyesinde barındırmaktadır.
Böylesine girift ve kapsamlı bir yapıya sahip olan dijitalleşmeden kaçınabilmek mümkün değildir. Zira
günümüzde yaşamın devamı dijital uygulamalardan yararlanma ile mümkün olmaktadır. İnsanların ve
toplumların dijital yaşam anlayışından kendilerini tecrit etmeleri mümkün olmadığından yapmaları gerekli
olan yegane tercih, dijital yaşam kültürünün doğru yönetilmesi olmalıdır. Böylelikle fayda maliyet ilişkisi
içerisinde toplam faydanın en üst seviyeye çıkarılması ve dijital kültürün ortaya koymuş olduğu zararların
minimalize edilmesi mümkün olacaktır.
Günümüz koşullarında dijitalleşme günlük yaşantımız hemen hemen her noktasına sirayet etmiş
olması ve başta iş ve çalışma koşulları olmak üzere tüm yaşam döngüsünde geri dönüşü mümkün olmayan
değişiklikler yapmış olması, yeni bir yaşam kültürünün de ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Zira dijital
kültür yalnızca teknolojinin üretim ve yaşam koşullarında değişikliğe neden olması anlamını taşımamaktadır.
Aksine, sosyolojik dengeleri dahi değiştirebilecek ve toplum yaşamına ait değerleri dönüştürebilecek de bir
güce sahiptir. Bu açıdan bakıldığında dijitalleşme insanların ve toplumların yaşamının her yönüyle değişmesi
anlamına gelmektedir. Henüz dijitalleşme sürecinin hızını artırarak devam etmesi ve kemal noktaya
ulaşmaması nedeniyle bu değişimin gelecekte nelere sebebiyet vereceği tam olarak tahmin edilememektedir.
Ancak yine kısa bir süre önceye kadar hakim olan değerlerin pek çoğunun önemini kaybedeceği ve bir
kısmının da tamamen ortadan kalkacağı düşünülmektedir. Elbette ki bu değerlerin yerine şimdiye kadar hiç
düşünülmeyen değerlerin gelmesi de muhtemeldir.
Dijitalleşmenin kültürel değerler ile olan ilişkisinin ortaya konması oldukça zor bir iştir. Zira
dijitalleşme olgusu insanlık tarihini etkisi altına alan diğer konulara benzer bir şekilde disiplinler arası bir
konu olma özelliğine sahiptir. Dolayısıyla başta sosyologlar olmak üzere mühendisler, öğretmenler,
ekonomistler gibi başka birçok alanın uzmanı, konuların farklı bir yönünü inceleyebileceklerdir. Ortaya çıkan
sonuçların multi-disipliner bir bakış açısı ile incelenmesi de sonuçların doğruluk payını ve tespitlerin
derinliğini artıracaktır.
Bu çalışmada dijitalleşme ve dijital kültürün sanal kabilecilik ile ilgili ilişkisi incelenecektir.
Teknolojik gelişmelerle birlikte son yıllarda internet hakim bir kültürel değer haline gelmiş ve her türlü
organizasyona zaman ve mekândan bağımsız bir iletişim ortamı sunma gücüne kavuşmuştur. Böylelikle kişiler
eskiden olduğu gibi fiziki ortamlara bağlı kalmaksızın sanal ortamlarda bir araya gelerek cemaat yapısında
oluşumlar kurabilme gücüne kavuşmuşlardır. İnternetin çok yüksek sayıda kişi tarafından kullanılması
nedeniyle her görüşten insan kendisi ile aynı değerlere ve dünya görüşüne sahip olan kişi ve gruplara ulaşma
fırsatına kavuşabilmektedir. Böylelikle kişilerin aynı anda birden fazla sanal cemaat üyesi olabilmesi de
mümkün olmuştur. Tüm bu değişimin sonucunda tarihte hiç olmadığı kadar yüksek bir hızda cemaat veya
kabile tarzı yapılanmaların ortaya çıkması ve geniş kitlelere ulaşması mümkün olmaktadır. Gelecekte
dijitalleşme kaynaklı sanal kabilecilik anlayışının dünya düzeni üzerinde ne derece etkili olacağı da çok
önemli bir tartışma konusudur.
Dijital Kültür Kavramı
Gelişen teknoloji ile birlikte her şey de olduğu gibi kültürel değerlerde de değişim ortaya çıkmıştır.
Ancak bu değişim oldukça köklü ve radikal bir şekilde olduğundan ve teknolojiye dayandığından dolayı farklı
bir isme de sahip olmuş ve dijital kültür ismini almıştır. Özellikle internetin ortaya çıkması, yaygınlaşması ve
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tek taraflı bir kullanımdan ziyade karşılıklı etkileşime dayalı bir yapıya bürünmesinden dolayı kişiler, sanal
ortamda ortaya çıkan yeni değerlere çok hızlı bir şekilde ulaşabilme ve yine yeni değerler ortaya koyabilme
imkânı elde etmişlerdir. Böylelikle ortaya dijital kültür denilen yeni bir kültür yapısı ortaya çıkmıştır. Dijital
kültürün tüm kültürel öğeleri etkilemesi, özellikle geleceğe ilişkin kültürel belirleyiciler içerisinde önemli bir
yere sahip olmasını sağlayabilecektir.
Dijital Kültür Tanımı
Dijital kültüre ilişkin yazılı ilk ifadeler Oxford English Dictionary’de geçmiştir. Sözlüğün sonraki
versiyonunda ifade tanıma dönüşmüş ve “Yaygın otomasyon ve bilgisayarlaşmanın getirdiği sosyal koşullar
ve bilgisayarları, özellikle İnterneti çevreleyen kültür” şeklinde bir karşılık bulmuştur. Daha derleyici ve
toparlayıcı bir tanımla da dijital kültürün; “Bilgisayar, İnternet ve akıllı cep telefonlarıyla hızlanmış bilgi
iletişiminin bir sonucu olarak ortaya çıkan yeni yaşam biçimi ve bu yaşam biçiminin ürettiği maddi ve manevi
değerler bütünü” olarak ifade edilmesi mümkündür (Karagözlü Aslıyüksek, 2015: 6-7).
Bu tanımlardan hareketle, dijital kültürün kültür temelli bir kavram olmakla birlikte asıl etkileşimini
dijital iletişim araçları ile sürdürebildiği söylenebilecektir. Zira dijital kültürün tüm iletişim kanalları sanal
ortamda yer almaktadır. Bu ortamın ana şekillendiricisi ve yöneticisi ise teknoloji ve internettir. Dolayısıyla
internetin vazgeçilmez bir dijital kültür aracı olduğu ortaya çıkmaktadır.
Sosyolojik Açıdan Cemaat ve Kabilecilik Kavramı
Kabilecilik kavramı dünyanın geçmiş dönemlerdeki geleneksel hallerini anımsatmaktadır. Bu kavram
daha çok geleneksel dünyada kullanılan bir kavram olarak düşünüldüğünden dolayı günümüzde yeni oluşan
dijital kavramıyla bir arada kullanılması oldukça zor görünmektedir. Kabilecilik kavramının temel hareket
noktası ortak bir aidiyet hissi etrafında insanların birleşmesi olduğundan bu durumun daha çok geleneksel
dünyada meydana geldiği düşünülmektedir. Zira sanayileşme ile birlikte toplum aile yapısıyla başlanarak
değişime uğramıştır ve geniş aileden çekirdek aileye doğru dönüşüm başlamıştır. Böylelikle her toplumda
benzer bir oluşum ortaya çıkmıştır. Ancak kabilecilik anlayışı zihinsel bir süreç olarak her zaman var olmaya
devam etmiştir.
Yine konu ile ilgili olarak ortaya çıkan bir diğer kavram ise cemaattir. Tanım itibariyle cemaat;
“Bulunduğu yere göre değişik büyüklüklere sahip olan, belirli bir coğrafi bölgede oturan ve aynı kültüre bağlı,
aralarında akrabalık, manevî dayanışma gibi sıkı bağlar bulunan bir cinsten bir zümre” olarak ifade
edilmektedir (Ferdinand, 1944: 9: Akt: Evyapar, 2018: 8). Tanımlardan da anlaşılacağı üzere cemaat tipi
yapılanmalar kişiler çeşitli ortak paydalarda buluşması ile gerçekleşmektedir. Böylelikle ortaya çıkan birlik
şuuru kişileri bir arada tutmakta ve sinerji yoluyla hareketin etki alanını genişletmektedir. Özellikle aidiyet
hissinin gücü cemaatin sürekliliğini ve aktivasyon gücünü belirlemektedir (Evyapar, 2018: 8).
Gerek kabilecilik gerekse de cemaat anlayışında bireyler ortak bir amaç birliği içerisine girmekte ve
aynı zamanda ortak sorumluluklara sahip olmaktadırlar. Bu anlamda grup içerisinde var olan menfaatlere göre
kişilerin menfaatlerinin geri planda kaldığı görülmektedir. Dolayısıyla bireylerin oluşumlar içerisinde çok
ciddi bir ehemmiyetinin olduğunun söylenmesi mümkün değildir.
Değişen dünya düzeni ve teknolojik gelişmelerle birlikte toplum yapısı değişime uğramıştır. Bu
anlamda mekanik dayanışma modelleri ortaya çıkmıştır. Geçmiş dönemlerde organik birliktelikler toplum
genelinde hakim unsur iken sonrasında işbölümü ve uzmanlaşmaya dayalı mekanik birliktelikler görülür
olmuştur (Swingewood; 2009: 120). Elbette ki bu anlayış cemaat ve kabilecilik anlayışına da sirayet etmiş ve
hedefe ulaşma amacıyla çeşitli işbölümü ve uzmanlaşmalar ortaya çıkmıştır.
Konu ile ilgili olarak son bir kavram olarak da cemiyet kavramı öne çıkmaktadır. Dijital kültürün
tetiklediği ve geçmişe göre çok daha ön plana çıkardığı cemiyet anlayışı cemaat anlayışından farklı olarak
bireyin menfaatini ön plana almaktadır. Cemaat veya kabilecilik anlayışı içerisinde grup menfaatleri temelli
bir hareket sistemi mevcut iken cemiyette ise bireyin menfaatlerinin grubun ve toplumun menfaatleri ile
çelişmesi dahi mümkündür. Dolayısıyla bireysellik cemiyet anlayışında önemli bir yere sahiptir. Sonuç olarak
cemaat ve kabilecilik anlayışının birbiri ile oldukça benzer kavramlar olduğu ve buna karşılık cemiyet
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kavramının bireyselliğe dayalı farklı bir kavram olduğu söylenebilecektir. Son olarak cemaatin çok daha köklü
ve kalıcı bir kavramı ifade ettiği ve buna karşılık cemiyetin geçici olduğu belirtilmelidir (Gezgin, 1988: 183).
Ancak burada kastedilen cemaat ve kabilecilik anlayışının klasik anlamdaki kavramlar odluğu ve yeni nesil
anlamı içermediği söylenmelidir.
Sanal Cemaat ve Yeni Kabilecilik Kavramları
Geleneksel cemaat kavramının özünde “mekan” ve “cemaat” duygusu yatmaktadır. Geleneksel
cemaatler için ortak toprak parçası son derece önemlidir. Cemaat üyeleri yeryüzü sınırları içerisinde belirli bir
bölgeyi birlikte işgal ederler. Cemaatlerin çok önemli bir kısmı yerleşikliğin ve güçlü bir dayanışma bağı
oluşturan mekanların koşullarından oluşur. (Bozkurt:2012:88) Tanımı yapılan kavram geleneksel anlamıyla
kabileciliği yansıtmaktadır ancak bu kavram yaşanan yoğun teknolojik hareketler sayesinde günümüzün
ihtiyacını karşılayamadığından dolayı yeni kabilecilik kavramı ortaya çıkmıştır ve yeni kabilecilik ya da bir
başka deyişle sanal cemaat kavramında mekan bağımlılığı ortadan kalkmıştır. Böylelikle ortak bir aidiyet
etrafında toplanan ancak dijitalleşme ile beraber aynı mekanda yaşama zorunluluğunu ortadan kalkmasıyla
ortaya çıkan yeni birliktelikler sanal cemaatler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sanal dünyanın en önemli mimarı olan Bill Gates’e göre internetin insan ilişkilerini geliştirici
yönlerinden en güçlüsü aynı şekilde düşünen insanları zaman ve coğrafya dilimlerine bağlı kalmadan bir araya
getirmesidir. Heyecanlı oyunculardan oluşan bir grup oluşturmak ya da sizinle aynı siyasi görüşü paylaşan
insanlarla gündelik konularda tartışmak veya dünya üzerine yayılmış ırkdaşlarınızla teması sürdürmek
istiyorsanız internette bundan daha kolay bir şey yoktur (Bozkurt, 2012: 91). Sanal cemaat kavramının
oluşması için aynı mekânı paylaşmak hususu şart değildir. Bununla birlikte sanal ortamda her bir araya gelen
insan topluluğu da bir sanal cemaat örneği oluşturmayacaktır zira sanal cemaat oluşması için ortak bir aidiyet
etrafında birleşilmesi gerekecektir. Bill Gates’in deyimiyle sanal mecrada herhangi bir konuda aynı düşünceye
sahip insanları bulup bunlar ile kolektif olarak hareket etmek sanal cemaat için zorunludur.
Son zamanlarda yaygın olarak görülen sanal cemaatlerin varlığının çoğu zaman ortak bir istenmeyene
veya düşmana karşı yapıldığı görülmektedir. Bu durum sosyolojinin temel kurallarından biri olan bir
topluluğun birbirine kenetlenmesi isteniyorsa ortak bir düşman bulunması ve bu düşmana karşı insanlarda
kolektif bilinç oluşturulması anlayışına da son derece uygundur. Özellikle kısa bir süre içerisinde ortak bir
istenmeyene karşı birleşen kişiler aslında istenen bir duruma ulaşmak için değil istenmeyenin ortaya
çıkmaması için bir araya gelmektedir. Son derece hızlı oluşumlar olmasına karşılık hedefin geçiciliği ile
orantılı şekilde de gruplar ortadan kalkmaktadır.
Sanal kabilecilik anlayışı içerisinde değerlendirilebilecek ve toplumsal hayata yeni katılmış bir terim
de nettaşlıktır. Nettaş, siber yurttaş, dijital yurttaş, çevrimiçi yurttaş, kavramları mekanın bedenin ve normların
bulanıklaştığı yeni iletişim ortamında bireylerin yeni bağlarını ve pratiklerini tanımlamak için
kullanılmaktadır. Çoklu anlamlara sahip melez bir kavram hakkında kapsayıcı tanım oluşturmanın zorluğuna
rağmen nettaşlık; mekan ve beden kısıtlarının aşıldığı bir iletişim ortamında bireyin sosyal, politik, ekonomik
ve eğitsel alandaki edip eyleme özelliklerine ve etkileşimle ortaya çıkan yeni norm yapısına gönderme yapan
bir kavram olarak kabul edilmektedir (Narmanlıoğlu:2016: 65-66). Narmanlıoğlu’na göre nettaş kavramı
zaman ve mekan olarak bağımsızlığı dile getirdiğinden dolayı sanal kabilecilik olarak adlandırılan yapı
içerisinde değerlendirilebilecektir. Zira sanal kabilecilik anlayışı içerisinde var olması gereken tüm değerler
nettaşlık kavramı içerisinde mevcuttur. İçselleştirilen değerlerin ortaya konması ve karşılıklı etkileşim ve
paylaşımların net üzerinden gerçekleşmesi ile sanal kabilecilik anlayışını doğuran nettaşlık kavramının ortaya
çıktığı söylenebilecektir.
Yeni Kabilecilik Anlayışının Sosyolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi
Yeni kabilecilik olgusu, gelişen teknolojinin toplum tarafından içselleştirilmesinin bir sonucu olarak
görülebilir. Teknolojinin yalnızca üretimde değil aynı zamanda yaşam içerisinde de yaygın olarak kullanılması
kişilerin yaşam alışkanlıklarını köklü ve muhtemelen geri dönüşü olmayacak bir şekilde değiştirmiştir.
Böylelikle geçmiş bir kısım alışkanlıklar bir kenara bırakılmış ve yeni kazanımlar elde edilmiştir. Bu
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kazanımlar her konuda olduğu gibi sosyalleşme ve tepkisellik konusunda da geçerli olmuştur. Geçmiş
dönemlerde bu gibi konularda fiziksel olarak bir araya gelmeyi tercih eden kişiler sanal dünyanın ortaya
çıkması ile birlikte mekânsal bağımlılıktan kurtulmuşlardır. Böylelikle gruplaşma, cemaatleşme ve kabilecilik
tarzı oluşumlara sahip olma konusunda çok küçük bir fiziksel alan bağımlılığı ortadan kalmıştır. Ayrıca
yabancı dil öğreniminin yaygınlaşması ile birlikte de konu uluslararası boyuta taşınmıştır.
Yeni kabileciliğin bu denli yaygınlaşmasının başka sebepleri de bulunmaktadır. Tönnies’e göre
toplumsal kontrol ve sorumluluk duygusunun zayıf olması, özel hayatın çok daha kolay bir şekilde
paylaşılabilmesi ve bu tarz oluşumlara giriş kolaylığı, yeni kabilecilik anlayışının yaygınlaşmasına toplumun
geneli tarafından kabul edilmesine yol açmaktadır. Elbette ki her konuda olduğu gibi bu konuda da olumsuz
görüş beyan eden ve bu tarz oluşumları toplumsal anlamda zararlı bulan kişi ve gruplar bulunmaktadır (Yıldız,
2019; 164-165). Ancak bu grupların dahi görüşlerini beyan etme konusunda sosyal medya başta olmak üzere
yeni teknoloji kökenli iletişim araçlarını kullanmaları konuyu çok daha ilginç bir hale getirmektedir.
Yeni Kabilecilik Anlayışı ve Bireysel Kimlik İlişkisi
Toplumsallaşma ve bireyselleşme birbiri ile sıkı ilişkiye sahip olan iki kavramdır. İlk bakışta her
ikisinin birbirine zıt ilişkilere sahip olduğu düşünülebilir. Ancak aslında kişiler toplumsallaşma sürecinde bir
kısım değerleri içselleştirerek kendi öz parçaları olarak algılamaya başlar. Böylelikle bireysel yapılarında da
önemli değişiklikler meydana gelir. Böyle bir özdeşleşme ile topluma katılır ve eskisinden farklı bir kişi olarak
ortaya çıkarlar (Coşkun, 2003: 13). Dolayısıyla toplumu oluşturan bireyler bir yandan toplumsal değerlerin
oluşmasına ve ortak değer paydalarının ortaya çıkmasına neden olurken diğer yandan da ortaya çıkan
değerlerden etkilenir ve yeni bir birey haline gelir. Bundan dolayı sürekli etkileşim hali her iki tarafta da
kesintisiz bir değişime neden olur.
Yeni kabilecilik kavramı içerisinde de değişimin çift yönlü olduğu söylenebilecektir. Elbette iletişim
ağlarının hızlanması ve ulaşım alanının fazlalığı bu etkileşime dahil olan kişi ve toplulukları kapsam olarak
genişletmektedir. Özellikle farklı kültürlere ait düşüncelere net yoluyla ulaşımın kolaylaşması, değişim oranını
artırmaktadır. Böylelikle eskisinden çok daha farklı düşüncelere ve benliğe sahip olan bireyler çok farklı
toplumsal birliktelikler ve yeni kabileler oluşturma fırsatını elde ederler. Ayrıca sanal ortamın kişilere
sağlamış olduğu yüksek imkanlar ve aşırı özgüven, değişimin önünü açan diğer etkenlerdir. Kişilerin fiziki
ortamlar içerisinde dile getirmekte zorlandıkları hususları sanal ortamda kolaylıkla ifade edebilmeleri birey
toplum ilişkisine bambaşka bir boyut kazandırmaktadır.
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
İnsanlığın yaşam süresi ile denk bir yaşam süresine sahip olan kültür aynı zamanda sürekli olarak
yenilenme ve gelişme özelliğine sahiptir. Yaşamsal etkenlerde ortaya çıkan her türlü değişim kişilerin ve
toplumların yaşamını etkiler ve böylelikle kültürel anlamda yeni gelişmeler ortaya çıkar. Bu değişim içerisinde
bir kısım değerler eskisine nazaran değer kaybeder veya tamamen yok olur, bu değerlerin yerini ise önceden
var olan veya daha önce hiç görülmemiş yeni değerler alır.
Kültürel değişim çok eskiye dayalı bir kavram olmakla birlikte günümüzde çok daha fazlaca telaffuz
edilir olmuştur. Bu durumun en önemli sebebi, günümüzde ve yakın zamanda yaşam koşullarında ortaya çıkan
yüksek değişim hızının şimdiye kadar tarihte hiç görülmemiş olmasıdır. Geçmiş zamanlarda bir asırda
yaşanabilecek olan değişimin günümüzde birkaç yıl içerisinde meydana gelmesi, toplumsal anlamda tüm
yaşam koşullarının değişmesine ve toplumsal algının farklılaşmasına neden olmaktadır. Böylelikle anılan
verilerden beslenen kültür öğeleri de aynı hızla değişim göstermeye devam etmektedir. Öyle ki geçmiş
dönemlerde bir nesil denildiğinde ebeveynlik ilişkisi akla gelirken günümüzde bundan çok daha kısa süreler
dahi yeni bir nesli ve yeni bir yaşam algısının ortaya çıktığını göstermektedir.
Kültürel değişimin hızlanmasında pek çok husustan bahsedilmesi mümkün olsa da teknolojik
gelişmelerin ve buna bağlı olarak ortaya çıkan küreselleşme olgusunun ağırlığının göz ardı edilmesi mümkün
değildir. Teknolojik gelişmelerin başta internet ve iletişim araçlarındaki gelişmeleri tetiklemesi ile birlikte
küreselleşme olgusu ortaya çıkmış ve tüm dünya global tek bir yerleşim yeri statüsü kazanmıştır. İnsanlar
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şimdiye kadar tanışmadıkları kişi ve toplumlarla yeni ve hızlı iletişim araçları sayesinde tanışmaya
başlamışlardır. Aynı zamanda dünyanın herhangi bir bölgesinde ortaya çıkan yeni bilgiye de tüm dünyanın
eşzamanlı olarak ulaşabilmesi mümkün olmuştur. Tüm bu yenilikler kişilerin düşünce ve tercihlerinde köklü
anlayış değişikliğine yol açmıştır. Ancak bu anlayış değişikliği yalnızca kişileri etkilemekle kalmamış ve
sosyal birliktelikler üzerinde de etkili olmaya başlamıştır.
Geçmiş zamanlardan günümüze kadar kişiler kendileri ile aynı veya benzer düşünceye sahip olan
kişilerle bir araya gelme, ortak değerleri paylaşma ve bu değerlerin yayılmasını sağlama eğilimine sahiptiler.
Ancak teknolojik yetersizlikler nedeniyle bu durum genellikle fiziksel ortamlarda cemaat tipi yapılaşmalarla
meydana gelmekteydi. Ancak küreselleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte kişiler mekândan bağımsız
olarak da aynı girişimlerde bulunabilme fırsatına kavuşmuşlardır. İnternetin ortaya çıkması, yaygınlaşması ve
herkes tarafından ulaşılabilir bir duruma gelmesi nedeniyle toplumun tamamı üzerinde hâkim kültür haline
gelmiştir. Sonrasında ortaya çıkan sosyal ağlar ve benzeri uygulamalarla da bu kültür pekişmiş ve toplumların
hayatında vazgeçilmez ve geri dönüşü olmayan bir yer edinmiştir. Bundan yola çıkarak kişiler sanal ortamda
yeni birliktelikler oluşturmaya başlamışlardır. Eski dönemlerde ki cemaat veya kabilecilik adı verilen
oluşumlarla eşdeğer özellik gösteren bu yapılar değerinden dolayı farklı bir isimle sanal cemaatler veya sanal
kabileler simini almıştır.
Sanal cemaat ya da sanal kabileler olarak adlandırılan yapılar, geçmiş yapılanmalara göre çok daha
avantajlıdır. Dünya üzerindeki tüm bilgilere çok kısa süre içerisinde hakim olabilmeleri, fiziki ortamdan
bağımsız yapılanabilmeleri ve kısa süre içerisinde çok sayıda kişiye ulaşabilmeleri, yapının hareket
kabiliyetini ve gücünü artırmaktadır. Öyle ki çok kısa bir süre içerisinde bir araya gelen kişiler çok büyük
ülkelerde dahi gündemi etkileyebilme ve verilen kararları değiştirebilme adına önemli faaliyetler
gerçekleştirmektedir. Bu anlamda sanal kabilelerin demokrasi adına da son derece önemli bir değer olduğu
söylenebilecektir.
Sanal kabileler ile ilgili günümüzde tüm tespitlerin yapılması hali hazırda mümkün değildir. Zira sanal
kabilecilik kavramı henüz kemale ermiş ve değişimini tamamlamış bir kavram değildir. Teknolojik gelişime
ve internetin fonksiyonlarının artmasına göre sanal kabilecilik de değişim gösterecektir. Bu sebeple çalışmada
ancak sanal kabilelerin ortaya çıkışından bugüne kadar geçen kısa süre içerisinde ortaya koyduğu etkileri
incelemek mümkün olmaktadır. Ancak gelecekteki değişime temel teşkil edecek bu değerler de bir o kadar
önemlidir.
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Remzi AKTAY133
ERDÖS – STRAUSS SANISI ÜZERİNE
ERDÖS – ON STRAUSS SECURITY

ÖZ
Bu çalışmada Erdös –Strauss Sanısı olarak bilinen a ≥ 2 tamsayı, x, y, z birer pozitif tamsayı olmak
1
1
1
4
üzere; 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 𝑎 denklemini sağlayan (x, y, z) tamsayı çözümleri üzerinde çalışılmıştır. Amacım bu
denklemin çözüm kümelerini varsa bulmaktır. Bu çalışmada yöntem olarak x, y birden büyük doğal sayı olmak
1 1 1
1 1 𝑏
üzere, 𝑥 + 𝑦 = 𝑎 denkleminin sonucu birim kesir iken incelenmiştir. Daha sonra 𝑥 + 𝑦 = 𝑎 denkleminin sonucu
pozitif basit kesir iken incelenmiştir.
1
1
1 4
En sonunda 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 𝑎 denkleminin çözüm kümeleri incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda
a sayısı 5 ten büyük asal sayı iken ve a sayısı asal olmayan tek sayı olduğu durumda tüm asal çarpanlarının 3
ile bölümünden kalanları bir olduğu durumda çözüm kümesi yoktur. Bunun haricinde tüm a pozitif tamsayıları
için çözüm kümesi vardır.
Anahtar Kelimeler: Denklemler, Erdös- Strauss Sanısı, Sayılar Teorisi.

ABSTRACT
In this study, known as Erdös-Strauss Conjugation, a ≥ 2 integers, x, y, z being positive integers;
1
1
1
4
Integer solutions (x, y, z) that satisfy the equation 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 𝑎 have been studied. My goal is to find the
solution sets of this equation, if any. In this study, the result of the equation

1

1

1

+ 𝑦 =𝑎, where x, y is a natural
𝑥

number greater than one, is examined as a unit fraction. Then, the result of the equation
when it is a positive simple fraction.
Finally, the solution sets of the equation

1
𝑥

1

1

1
𝑥

1

𝑏

+ 𝑦 = 𝑎 is examined

4

+ 𝑦 + 𝑧 = 𝑎 were examined. As a result of the studies, when

the number a is the prime number greater than 5 and the number a is the only non-prime number, there is no
solution set when all prime factors are one and the remainder of the division by 3 is one. Apart from that,
there is a solution set for all positive integers a.
Keywords: Equations, Erdös-Strauss Conjecture, Number Theory.
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1.
Giriş
Bu çalışmada a ≥ 2 tamsayı, x, y, z birer pozitif tamsayı olmak üzere;

1
𝑥

1

1

4

+ 𝑦 + 𝑧 = 𝑎 denklemini

sağlayan (x, y, z) tamsayı çözümleri incelenmiştir. Bu denklem Erdös- Strauss sanısı olarak bilinmektedir. Bu
denklem ilk olarak 1948 yılında ortaya atılmış olup, matematikçiler tarafından çözüm kümesinin varlığı kabul
edilmiş olup, herhangi bir ispat ortaya konulmamıştır. Bu denklemle ilgili yapılan alan taramasında şu
1
1
1
4
1
1
1
4
1
1
1
4
sonuçlara ulaşılmıştır. 1-) 1 + 2 + 2 = 2 , 2 + 2 + 3 = 3 , 2 + 5 + 10 = 5 sağlayan değerlerdir. 2-) x, y,
1

1

1

1

z………,t birbirinden farklı doğal sayılar olmak üzere; 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 + ……. + 𝑡 = 1 denklemini sağlayan çözüm
kümesi nedir? (Aliyev, İ. 1998). Bu çalışmada bulunan yöntemin Erdös –Strauss Sanısında kullanılıp,
kullanılamayacağı üzerine çalışılmıştır. Yapılan çalışmalarla bu yöntemin Erdös – Strauss Sanısı üzerine
kullanılabileceği görülmüştür. Ayrıca bu yönteme benzer bir çalışmanın yapılmadığı alan taramasında
görülmüştür.
2.
Yöntem
2.1. İki Bilinmeyenli Denklemlerin Çözümü
Bu denklemlerde önce b=1 durumu incelenmiştir.
x,
y
pozitif
doğal
sayılar,
1
1
1
𝑥+𝑦 1
+𝑦=𝑎
=> 𝑥.𝑦 = 𝑎
𝑥
=>
=>
=>

a.
a.

𝑎𝑥

x
x
a.

a>1

+

doğal

a.

=

x.
x

sayısı

y

=
–

y

x.
a.

=

𝑎2

için,
y
y
y(x-a)

=> y = 𝑥−𝑎 = a + 𝑥−𝑎 …………………………………(1)
(1)
Eşitliğinde, eşitliği sağlayan,
𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , ….., 𝑥𝑛 değerlerine karşılık
𝑥1
a
=
𝑘1
𝑥2 - a = 𝑘2
.
𝑥𝑛 - a = 𝑘𝑛 olmak üzere k1 , 𝑘2 , 𝑘3 , ……….𝑘𝑛 değerleri 𝑎2 sayısının küçükten büyüğe doğru pozitif
bölenleri olsun ………………………………………….(2)
Ayrıca;
𝑘1 . 𝑘𝑛 = 𝑘2 . 𝑘(𝑛−1) = 𝑘3. 𝑘(𝑛−2) =………… = 𝑎2 olur. …………… (3)
𝑥1
=
𝑘1
+
a
=>
𝑦1
=
a
+
𝑘𝑛
𝑥2
=
𝑘2
+
a
=>
𝑦2
=
a
+
𝑘𝑛−1
.
.
𝑥𝑛 = 𝑘𝑛 + a
=> 𝑦𝑛 = a + 𝑘1 olur…………………………………(4)
Bu durumda denklemi sağlayan doğal sayı ikilileri;
(𝑘1 + a, a + 𝑘𝑛 ) , (𝑘2 + a, a+ 𝑘𝑛−1), (k3 +a, a+ kn-2)…… şeklinde devam eder…………… (5)
Pratik olarak şu sonuca ulaşabiliriz.
1
1
1
1-) 𝑥 + 𝑦 = 𝑎 denkleminde önce 𝑎2 sayısının pozitif bölenleri küçükten büyüğe doğru yazılır.
2-) Her pozitif bölene a sayısı eklenir.
3-) Bir baştan bir sondan bölenler sırayla alınarak ikililer oluşturulur.
4-) Oluşan her ikili ve ikililerin yer değiştirilmiş hali denklemin bir çözümüdür.
5-) En son ortada kalan bölen olursa kendisi ile ikili oluşturur……………………… (6)
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𝟏

2.2.

𝒚

𝟏

𝒃

+ 𝒛 = 𝒂 Denkleminin Sonucu Pozitif Basit Kesirse
1

Bu denklemde b sayısı birden büyük bir doğal sayı olduğu durumda çözüm kümesi bulunurken 𝑎
durumuna göre çözüm kümesi bulunur. Çözüm kümesindeki ikililerden her ikisi de b sayısına bölünenler
belirlenip, her ikisi de b sayısına bölündüğünde oluşan çözüm kümesi denklemi sağlayan çözüm kümesi
olmaktadır.

3.
𝟏
𝒙

Sonuçlar
𝟏
𝟏
𝟒
+ 𝒚 + 𝒛 = 𝒂 denklemin çözüm kümesini bulma iki adımda yapılmıştır. Bunlardan birincisi a

sayısının çift olduğu durumda, ikincisi a sayısının tek olduğu durumda. Ayrıca a sayısının sonucunun 1,2,3,4,5
olma durumunda çözüm kümeleri bilindiğinden a sayısının 6 ve 6 dan büyük olma durumlarında aşağıdaki
çözümlere bakılacaktır.
3.1.

𝟏

𝟏

𝟏

𝟒

+ 𝒚 + 𝒛 = 𝒂 Denkleminde a Sayısının Çift Olma Durumu
𝒙

a sayısı çift olduğunda, a=2.k ve k 𝜖 Z+ olsun.
Bu durumda

𝟏
𝒙

𝟐

= 𝟐.𝒌 ve

𝟏
𝒚

𝟏

𝟐

+ 𝒛 = 𝟐.𝒌 olsa denklemi sağlar. Buna göre x=k ve

𝟏
𝒚

𝟏

𝟏

+ 𝒛 = 𝒌 olur.

𝟏
𝒚

+

𝟏
𝒛

𝟏

= 𝒌 denkleminin çözüm kümesi yöntemde gösterildiği gibi ve 2.1 bulunan bulguya göre çözüm kümesi her
zaman olacağından, a sayısının çift sayı olma durumunda denklemin istenilen şartlarda çözüm kümesi her
zaman vardır.
3.2.

𝟏
𝒙

𝟏

𝟏

𝟒

+ 𝒚 + 𝒛 = 𝒂 Denkleminde a Sayısının Tek Sayı Olma Durumu

Bu denklemlerde a sayısının tek olma durumu çözüm yönteminden dolayı tek sayıları 3 ile bölümünden
kalanı 0 olanlar, kalanı 1 olanlar ve kalanı 2 olanlar şeklinde incelenmiştir.
3.2.1. “a” Sayısının 3’ün Katı Olan Tek Sayı Olma Durumu
1
1
1
4
1
1
Bu denklemde a = 3k alındığında 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 3𝑘 denkleminde 𝑥 = 3𝑘 olur. Geriye kalan
3

1
𝑦

1

+𝑧

1

= 3𝑘 = 𝑘 olacağından çözüm kümesi yönteme göre şu şekilde bulunur. Denklemde a sayısı 6 ve 6’dan büyük
alınacağından;
(3k)2 ifadesinin pozitif çarpanları sırasıyla 1, 3, p, …, q, 3k2, 9k2 olsun. Her birine 3k eklendiğinde
1+3k, 3 + 3k, p + 3k, …, q + 3k, 3k2 + 3k, 9k2 + 3k olur. 5.2. göre alınan ikili
1
1
3
1
(3 + 3k, 3k2 + 3k) olduğunda 𝑦 + 𝑧 = 3𝑘 = 𝑘 denklemini sağlayan (y, z) ikilisi ( 1 + k, k2 + k) olur.
Erdös- Strauss Sanısının bir çözümü x = 3k, y = 1 + k, z = k2 + k olur.
3.2.2. “a” Sayısının 3 İle Bölündüğünde 2 Kalanını Veren Tek Sayı Olma Durumu
1
1
1
4
1
1
Bu denklemde a = 3k + 2 alındığında 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 3𝑘+2 denkleminde 𝑥 = 3𝑘+2 olur. Geriye kalan
3

1
𝑦

1

+𝑧

= 3𝑘+2 olacağından çözüm kümesi yönteme göre bulunurken;
Denklemde a sayısı 6 ve 6’dan büyük alınacağından;
(3k + 2)2 ifadesinin pozitif çarpanları sırasıyla 1, p, …, q, (3k+ 2)2 olsun. Her birine 3k + 2 eklendiğinde
1+3k + 2, p + 3k + 2, …, q + 3k + 2, (3k+ 2)2 + 3k + 2 olur. Yönteme göre ilk ve son sayı alındığında
(3 + 3k, (3k + 2).(3k + 3)) olacağından ve 3 ile bölündüğünden çözümü vardır.
Bir çözümü x = 3k + 2, y = 1 + k, z = (k + 1).(3k + 2) denklemini sağlar.
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1
𝑘+1

1

3

1

3

4

+ (k+1).(3k+2) = 3𝑘+2 ve 3𝑘+2 + 3𝑘+2 = 3𝑘+2 denklemi sağlanmış olur.

3.2.3. “a” Sayısının 3 İle Bölündüğünde 1 Kalanını Veren Tek Ve Asal Sayı Olma Durumu
1
𝑥

1

1

4

1

1

1

1

3

+ 𝑦 + 𝑧 = 𝑎 denkleminde 𝑥 = 𝑎 alındığında x = a olur. 𝑦 + 𝑧 = 𝑎 denkleminde a asal sayı olduğundan

denklemde a sayısı 6 ve 6’dan büyük sayılarda çalıştığımızdan a = 6k + 1 şeklinde alabiliriz. Yönteme göre
çözüm kümesi bulunurken;
(6k + 1)2 pozitif bölenleri sırasıyla; 1, 6k+1, (6k+1)2 olur. Her birine 6k + 1 eklenirse 6k + 2, 12k +
2, (6k + 1).(6k + 2) olacağından çözüm kümeleri
(6k + 2, (6k + 1).(6k + 2)), (12k + 2, 12k + 2) şeklinde olur. Bu çözüm kümelerinin 2’li bileşenleri
aynı anda 3’e bölünemeyeceğinden a sayısı asal sayı olduğunda çözüm kümesi yoktur. Ancak burada dikkat
edilmesi gereken şey a asal sayısı 5 ten büyük olduğunda yani 6.k + 1 şeklinde k pozitif tamsayısı için asal
sayılarda çözümü yoktur. a sayısı 2, 3, 5 asal sayıları için çözüm kümesi vardır.
3.2.4. “a” Sayısının 3 İle Bölündüğünde 1 Kalanını Veren Tek Sayı Olma Ve Asal Sayı Olmama
Durumu
1
𝑥

1

1

4

1

1

1

1

3

+ 𝑦 + 𝑧 = 𝑎 denkleminde 𝑥 = 𝑎 alındığında x = a olur. 𝑦 + 𝑧 = 𝑎 denkleminde a asal sayı olmadığından

denklemde a sayısı 6 ve 6’dan büyük sayılarda çalıştığımızdan a = 6k + 1 şeklinde alabiliriz. Ancak bu sayılar
asal olmayacaktır. a = 6k + 1 sayısı asal olmayan ve 3 ile bölününce bir kalanını veren bir sayı olması için üç
durum vardır. Bunlar;
1-) Tüm çarpanlar 3 ile bölününce 1 kalanını veren sayılar olabilir.
2-) Tüm çarpanlar 3 ile bölününce 2 kalanını veren sayılar olabilir ancak çarpan sayısı çift olmalıdır.
Bu şartta a sayısı 3 ile bölününce 1 kalanını verir.
3-) Çarpanlarda çift adedi 3 ile bölününce 2 kalanını, kalan çarpanlarda çift adet olup 3 ile bölününce
1 kalanını vermelidir.
Bu üç durumda a sayısı 3 ile bölününce 1 kalanını veren asal olmayan bir tek sayı olur.
3.2.4.1. “a” Sayısının Tüm Çarpanları 3 ile Bölündüğünde 1 Kalanını Verme Durumu
a = (3.t +1). m olsun. m sayısının da çarpanları 3 ile bölününce bir kalanını veren çarpanlar olsun.
Yönteme göre çözüm kümesini bulmaya çalışalım.
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
+ 𝑦 + 𝑧 = 𝑎 denkleminde 𝑥 = 𝑎 alındığında 𝑦 + 𝑧 = 𝑎 olmalıdır. Yönteme göre çözersek, 𝑦 + 𝑧
𝑥
1

= 𝑎 denklemi için çözüm kümesini bulalım. a = (3.t +1). m ise a2 sayısının pozitif bölenleri sırayla
yazıldığında;
1, ……, (3.t +1), ………………, m, …………, [ (3.t +1). m]2 olur. Her bir çarpana
(3.t +1). m eklendiğinde,
(3.t +1).m +1, ………….., (3.t +1).(m +1),………….., m.(3.t +2),……..(3.t +1).m. [ (3.t +1). m +1]
olur. baştan sondan sıralı ikililer alındığında,
Bir çözüm kümesi [(3.t +1).(m +1), m.(3.t +2)] olur. Bu çözümde ikisi de 3 ile bölünürse, denklemi
sağlayan y, z”ler var demektir.
(3.t +1).(m +1) ifadesinde (3.t +1) çarpanı 3 ile bölününce bir kalanını, (m +1) ifadesi 3 ile bölününce
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2 kalanını verdiğinden çarpımlarının 3 ile bölümünden kalan kalan 2 olur. Bu sayı 3 ile tam bölünmediğinden,
denklemi sağlayan çözüm kümesi yoktur demektir.
3.2.4.2. “a” Sayısının Tüm Çarpanları 3 ile Bölündüğünde 2 Kalanını Verme Durumu
a sayısı asal olmayan ve 3 ile bölününce 1 kalanı veren bir sayı olsun. Bu durumda a sayısının tüm
çarpanları 3 ile bölününce 2 kalanını veren sayılar olabilir.
a= (3.t +2). m şeklinde yazalım. m sayısı tek adet 3 ile bölününce 2 kalanını veren çarpanı varsa m
sayısının 3 ile bölümünden kalan 2 yerine kalanı -1 kabul edelim.
a= (3.t +2). (3.k-1), m= 3.k-1 olsun.
1
1 1 4
1 1
1 1 3
1 1 1
+ + = denkleminde = alındığında + = olmalıdır. + = denklemi için çözüm
𝑥

𝑦

𝑧

𝑎

𝑥

𝑎

𝑦

𝑧

𝑎

𝑦

𝑧

𝑎

kümesini bulalım. a = (3.t +2). (3.k-1) ise a sayısının pozitif bölenleri sırayla yazıldığında;
2

1, ……, (3.t +2), ………………, (3.k-1), …………, [ (3.t +2).(3.k -1)]2 olur. Her bir çarpana
(3.t +2). (3.k-1) eklendiğinde,
(3.t +2).(3.k-1) +1, ………….., (3.t +2).(3.k),………….., (3.t+3).(3.k -1),……..(3.t +2).(3.k-1). [ (3.t
+2). (3.k-1) +1] olur. baştan sondan sıralı ikililer alındığında,
Bir çözüm kümesi [(3.t +2).(3.k), (3.k-1).(3.t +3)] olur. Bu çözümde ikisi de 3 ile bölünürse, denklemi
sağlayan y, z”ler var demektir. Çözüm kümesindeki iki bileşen de üçün katı olduğuna göre çözüm kümesi
vardır.
3.2.4.3. “a” Sayısının Çarpanlarının 3 ile Bölündüğünde1, 2 Kalanını Verme Durumu
a sayısı 3 ile bölündüğünde bir kalanını veren ve asal olmayan bir sayı olsun. Bu şartları sağlayan a
sayısının üçüncü durumunda çarpanlarından çift adedi 3 ile bölününce 2 kalanını, diğer çift adet çarpanı da 3
ile bölününce 1 kalanını vermelidir. Bunu sağlayan a sayıları;
a = (3.m +2). (3.k-1) şeklinde olur. Çarpanlar 3 ile bölündüğünden çözüm kümesi yoktur.
4.
Kaynakça
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(44)
Sabrı̇ye SAVAŞ134
ALFRED CORTOT’NUN, FREDERIC CHOPIN’İN OP.10, NO:4 ve NO:5 ETÜTLERİNE DAİR
ÇALIŞMALARININ ANALİZİ135
AN ANALYSIS OF ALFRED CORTOT’S WORK ON FREDERIC CHOPIN’S OP.10, ETUDES NO:4
and NO:5

ÖZ
Ünlü piyanist Alfred Cortot, 1829-1837 yılları arasında Frederic Chopin tarafından bestelenmiş olan
Op.10 ve Op.25 etütlerini içeren, her etüdün başında, ’BEKLENEN GELİŞME' başlığı altında zorluklarının
ne olabileceğinin ayrıntılı olarak düşünüldüğü, akılcı bir çalışma yöntemi içeren bir edisyon yayınlamıştır.
Burada Cortot, bölüm içindeki zorlukların en belirgin özelliklerini ön plana çıkartmayı ve bu zorlukları
piyanistin konforu içerisinde, adeta birer formül şeklinde vererek aşmayı hedeflemektedir. Bu çalışma
metodunun incelenmesi ve yorumlanması, piyaniste Frederic Chopin’in op.10, no:4 ve no:5 etütlerini etkili
ve doğru çalışma alışkanlığı kazandırmayı içerecektir. Frederic Chopin, (1810 Polonya-1849 Paris) yaşadığı
erken romantik (Duyguculuk) döneminin önde gelen bestecilerindendir.
Yarattığı eserlerin yanı sıra virtüöz piyanist oluşu, piyano müziğine büyük katkılar sağlamasına ve
bestelerinde piyanonun bütün imkânlarından ustaca faydalanmasına yol açmıştır. Birçok biçim ve türdeki
eserlerinde olduğu gibi, etüt alanında da getirdiği yenilikler adeta çığır açmıştır. Etütler ilk zamanlarda salt
teknik egzersizlerden oluşan kısa parçalar iken, Chopin’de adeta her biri ayrı bir hikaye içeren müzikal,
bağımsız yapıtlar olarak karşımıza çıkar.
Anahtar Kelimeler: Frederic Chopin, Alfred Cortot, Etüt, Piyano tekniği, Çalışma.

ABSTRACT
Between the years of 1829-1837, Alfred Cortot published an edition including Chopin etudes Op.10
and Op.25 about explaining rational practice method, at the beginning of every etude under the title;
“Difficulties to overcome”. Cortot takes prominent characteristics of the difficulties and gives for them mere
formulas as pianists to overcome difficulties with ease. This study will examine Frederick Chopin’s Etudes
Op.10 no:4 and no:5 and includes gaining efficient and correct practicing habit for pianists. Frederick Chopin
is one of the prominent composer lived in early romantic era (emotionalism).
Besides creating pieces, being a virtuoso pianist leads him enormous contribution to the piano music
also helped using whole capabilities of the piano masterly. As his many pieces in meany forms and genre, also
his original thoughts in the domain of etude were pioneering. At the beginning, etudes were short pieces for
mere technical exercise, but after Chopin, etudes became story telling, independent compositions.
Keywords: Frederic Chopin, Alfred Cortot, Etude, Piano Technique, Practicing.

Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi); E-posta: sabriyesavas80@gmail.com
Bu çalışma Ayşe Kaptan’nın “ALFRED CORTOT’NUN, FREDERIC CHOPIN’İN OP.10, NO:1 VE NO:2
ETÜTLERİNE DAİR ÇALIŞMALARININ ANALİZİ” başlıklı makalesiyle başlatmış olduğu projenin devamı niteliğinde
olup, projenin devamında Alfred Cortot’nun, Frederic Chopin’in 24 etüdüne dair çalışmalarının analizinin tamamlanması
hedeflenmektedir.
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GİRİŞ
Etüt kelimesi, Fransızca kökenli bir kelime olup “étude” sözcüğünden alıntıdır. TDK’ye göre; Belli bir
konuyu inceleme, araştırma ve ön çalışma anlamındadır.
Etüdün belirli bir biçimi yoktur. İki ya da üç bölmeli Lied biçiminde olabileceği gibi, daha az
görülmekle birlikte rondo biçiminde de olabilir .(Hodeir, 1951;33 )
Etüdün başlangıcı oldukça eskiye dayanır.
1610 yılında Robert Dowland tarafından kaleme alınan lavta eğitim kitapları (Varietie of Lute
Lessons) öğretici değeri olan başyapıtları içermektedir. Ardından François Couperin’in 1716 yılında
bestelediği, dönemin parmak numaraları ve süslemelerinin kullanımı hakkında bilgi veren Klavsen Çalma
Sanatı adlı metodu ve 1738 yılında Domenico Scarlatti tarafından yazılan klavsen için 30 Egzersiz (30
Eccercizi per Gravicembalo) piyano çalışma metotlarının başyapıtlarını oluşturur (Eyüpoğlu, 2017;40).
19.yüzyılda, klavsenin yerini yavaş yavaş piyanonun alması (B. Cristofori 1711) etüt türünün
gelişimine önemli etkilerde bulunmuştur. J.B.Cramer, M.Clementi, C.Czerny (etüt repertuvarının büyük
bölümünü oluşturur), I. Moscheles ve M. Szymanowska piyano için teknik etütler yazma geleneğini
yaygınlaştırmıştır. Bunu izleyen dönem olan Romantik Dönemde hem koşulların değişmesi hem de piyanonun
gelişiminin tamamlanmış olması bestecilerin teknik gereksinim ve ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra,
müzikal olarak da tatmin edici ve doyurucu etütler bestelemesine vesile olmuştur. Bunun ilk örneklerini
F.Chopin’in etütlerinde görmekteyiz. Daha sonra F.Liszt, S.Rachmaninnoff ve S.Prokofiev bu alanda önemli
eserler vermiştir.
F. Chopin’in hayatının vatan hasreti, aile özlemi ve özgürlük tutkusu ile geçtiği bilinmektedir. Halk
ezgileri, müziğinin temel yapı taşı olmuş, eserlerinde kendine özgü tını, ses ve anlatımla hayat bulmuştur.
Besteciliğinin yanı sıra virtüöz piyanist oluşu enstrumanı yapıtlarında ustalıkla kullanmasını sağlamıştır.
Chopin’e gelinceye değin hiçbir besteci piyanonun olanaklarını bu derece iyi kullanamadı (Kaygısız,
1999;209).
Tüm eserlerinde olduğu gibi etütlerinde de kendine özgü bir teknik kullanmıştır.Doğal el pozisyonu
olarak Mi, Fa#, Sol#, La# ve Si# tuşları üzerinde elin aldığı şekli esas almış ve klavyenin elin fizyolojik yapısı
ile bağlantılı olduğunu düşünerek uzun olan 2., 3., ve 4. parmakların siyah tuşlarda kullanmıştır. Birinci, ikinci,
üçüncü parmakları elin ekseni olarak kabul etmiştir, önceleri başparmak siyah tuşlarda kullanılmazken, besteci
siyah tuşları sıklıkla başparmağı ile çalmıştır. Eserlerinde parmakları eşitlemeye çalışmak yerine, bu doğal
eşitsizliğises çeşitliliğine bir kaynak olarak görmüş ve her parmak için farklı bir ses renginin olmasını temel
almıştır.

Resim 1: Frederic Chopin’in Royal Müzik Müzesi’nde sergilenen sol eli’nin alçı kalıbı.
J.B. Auguste 1849/ Paris
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Chopin’in üç setten oluşan toplam 27 etüdü bulunmaktadır.
12 etütten oluşan Op. 10 serisi 1833 yılında yayımlanmış ve Franz Liszt’e adanmıştır. 1837 yılında
yayımlanan yine 12 etütlük Op. 25 serisi ise Liszt’in uzun süre beraber yaşamış olduğu Countess d’Agoult’a
adanmıştır (Basmacıoğlu, 2018;50).
Opus numarası verilmeyen ve Chopin’in diğer etütlerine göre daha az çalınan Trois Nouvelles Études
serisi ise, 1839 yılında Francois-Joseph Fétis ve Ignaz Moscheles’in çeşitli bestecilerin alıştırma ve
etütlerinden derlediği Méthode des Méthodes albümü için bestelenmiştir. Chopin’in önceki etütlerine kıyasla
daha az virtüözite içeren bu etütler, müzikal cümleler ve çeşitli ritmik yapılar üzerinde durmaktadır. Parlak
olmaktan çok şiirsel yapıları, konserlerde diğer etütlere kıyasla daha az seslendiriliyor olmalarına sebep
olarak gösterilebilir (Basmacıoğlu, 2018;50).
Ünlü piyanist Alfred Cortot (1877-1962), müzisyen kişiliğinin yansıra 20. yüzyılın en tanınmış ve
sayısız öğrenci yetiştirmiş piyano eğitmenlerinden ve pedagoglarından biridir. 1919’da École Normale de
Musique de Paris’i kurmuş ve burada müzikal yorumlama dersleri vermiştir. Chopin, Schumann ve Debussy
gibi bestecilerin eserlerine editörlük yapmıştır. Piyano sanatına ve eğitimine çok büyük katkılarda
bulunmuştur. Bu çalışmada da F. Chopin’in 24 etüdüne dair hazırladığı özel egzersizler ve çalışma tavsiyeleri
içeren edisyonunun incelenmesi ve yorumlanması sonucunda doğru ve etkili çalışma yöntemlerinin
sergilenmesi hedeflenmektedir.
AMAÇ
Alfred Cortot’nun piyano eğitimine sağladığı katkıyı, F. Chopin’in etütleri için yazmış olduğu
egzersizleri kullanarak piyaniste konforlu, hedefe yönelik ve verimli çalışma yöntemlerini göstererek, piyano
sanatı ve eğitimine katkıda bulunmak.
MATERYAL
Bu çalışmada yararlanılan materyal, orijinali Fransız dilinde olan Alfred Cortot’nun, Frederic
Chopin’in op.10, 4 ve 5 numaralı etütleri için yazmış olduğu alıştırma ve egzersizlerdir.
ETÜT NO:4 (OP.10)
Bu makalede, 4 No’lu etüde dair verilmiş olan çalışmalar Alfred Cortot’un metodunun 26. ve 27.
sayfalarından alıntı yapılarak analiz edilmiştir.
“Beklenen gelişme: İki eldeki parmakların eşitliği, çeviklik, brio.”
Bu etüt, iki elde de parmakların tuşlara dokunma eşitliğinin, çabukluğu yani hızı ve canlılığı ile
ilgilidir.
Aşılması gereken zorluklar: El bazen toplu, bazen ayrık pozisyondayken atakın düzenliliği ve çevikliği.
Bu pozisyonların birinden diğerine geçişlerde sonorite’nin dengesi. Siyah tuşlar üzerinde baş parmağın
kullanımı. Hızlı hareket içerisinde legato.
Bu çalışma için hazırlık niteliğindeki alıştırmalar 1-melodik birleşik formüller ve 2- ayrılmış formüller
ile ilgili olacaktır.
Bu çalışmaya hazırlık anlamında no. 1 deki egzersiz elin kapalı hareketini no. 2 elin açık hareketini
çalıştırmak üzere yazılmıştır.
Önce yarım tonla çalışın:
Nota üzerindeki parmak numaraları sağ el, altındakiler sol el ile çalışılmalı (iki oktav aşağıda).
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Daha sonra ton ile: (Bütün tonlarda)

Eller ayrı, şu ritimlerle çalışın:

Ardından eşit değerlerle, birbiri ardınca parmakların legato ve staccatosu ile f ve p, elinizi hareket
ettirmekten tamamen kaçının. Baş parmağınız elinizin altında durmamalıdır, diğer parmaklarla bir arada
olmalıdır.
Her iki el ayrı ayrı; ''piano'', (p) nüans basamağında, parmak staccatosu kullanarak, eli hareket
ettirmeden, baş parmağı elin altında sürüklemeden ve diğer parmaklar gibi davranmalarını sağlayarak çalışılır.
Birleşik ve ayrılmış formüller arasında geçiş görevi görmesi açısından yararlı bir alıştırma olan
aşağıdaki alıştırmayı, 3. Ve 4. parmakların düzenliliğinin mükemmel kullanımı için çalışacağız.
Böylelikle piyanist, elin geniş açılıp kapanma hareketini, hem de aynı anda 3., 4. parmakların tuşlara
eşit dokunması yeteneğini kazanacaktır.

Aşağıdaki alıştırmaları çalışırken, hem daha ayrık formüllere hem de bu yolla açık icraya olanak
tanıyacak olan belirli bir duateye alışacağız.

4. Egzersiz elin açık pozisyonunu ve pasajı temiz çalabilmek için uygun parmak numaralarına bir
alıştırma olarak verilmiştir.
Ardından, toplu olan elin ayrık pozisyona geçişini hızlı ve kolayca sağlamak için:
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Ardından kuvvetli biçimde, değişik ritimlerle (bakınız alıştırma no2) 8 veya 10 kez tekrar edeceğimiz
3 veya 4 ölçülük fragmanlarla etüdü çalışmaya başlayacağız.
5.egzersizde 4-5 ölçülük bölümlere ayrılan etüdün başındaki motifleri, ritmik değişiklikler ile
tekrarlanmasını önermektedir.
Ölçü 2 için iyi bir hazırlık çalışması aşağıdaki gibidir:
Aksanların sadece parmak vurgusu olarak verilmesi tavsiye edilmiştir.

Ölçu 3:

Bu iki formülün, sol eldeki benzer pasajlara aynı şekilde uygulanması önerilmektedir.
Ölçü 6:

(sol el için)

25. Ve 26. ölçüler için etüt Op.10, no 2’ye bakılmalıdır.
OP.10, 2. etütte parmakların kromatik yürüyüşü için verilmiş olan formül ve egzersizlerden
yararlanılabilir. Sol el için uygulanılabilir.
27. Ve 28. ölçüler için: (4.parmağın artikülasyonu çok belirgin olmalı.)

Aşağıdaki fasilitenin (kolaylığın) kullanımına, müsamaha edilmemelidir, çünkü bu pasajın özel olarak
çalışılması çok gereklidir.
B egzersizinin, aşağıdaki örnekte parantez içerisinde gösterilen sol el notalarına ek olarak sağ ele ait
olan ilk dörtlük notaların sağ el ile çalışılmasının, pasaj için en yararlı özel çalışma olduğu belirtilmektedir.
Çalışma sırasında en üstteki dörtlük notalar sağ el ile çalınmalıdır.
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Önce bunu çalışın:
Ölçü 29 ve 30
Ölçülere yönelik aşağıda yer alan yöntem ve hemen altında yer alan ritim değiştirilerek yapılan çalışma
tekrar edilmelidir.

Daha sonra bu ritimlerle:

31. ve 32. ölçüler:

Ölçü 33, 34, 37 ve 38 (tekrarı güzelce sağlamak için)

Bu egzersizler sol el egzersizleridir ve tekrar notalarının aksamadan ve temiz duyuşu için
önerilmektedir.
Ölçü 35, 36, 40, 41
Bu egzersizler sağ el için önerilmiştir.

Daha sonra ritimlerle:
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Sol el, 71. ölçüden 75.’ye kadar, bileğin yükselme hareketini çok genişleterek çalışılmalıdır.
71. Ölçüden 75. Ölçü’ye kadar olan egzersizlerde sol el bileğinin yükselişinin hızı çok genişletilerek
(yavaşlatılarak) çalışılmalı denmektedir.
Ölçü 75 den 78 e

Sol el ile çalışılmalıdır.
Ölçü 79 ve 80

Sağ el ile çalışılmalıdır.
ETÜT NO:5 (OP.10)
Bu makalede, 5 nolu etüde dair verilmiş olan çalışmalar Alfred Cortot’un metodunun 33, 34 ve 35.
sayfalarından alıntı yapılarak analiz edilmiştir.
"Beklene gelişme: Siyah tuşlar üzerinde çalışın kolaylığı, anlaşılırlığı (açıklığı) ve konuşkanlığı. ‘Jeu
perl ’é(inci gibi çalış) olarak adlandırılan parlak legato."
Aşılması gereken zorluklar: Elin ayrılmış pozisyonda parmakların eşit çalışına müsaade eden esnek
hareketliliği. Sonar düzen, zayıf parmaklar kuvvetli parmaklarla ard arda geliyor. Baş parmağın siyah tuşlar
üzerinde gezintisi.
Belirtilen özel güçlükler, tınıdaki ahenk ve zayıf parmakların, güçlülerin yerini alması.
Öncelikle, aşağıdaki alıştırmalar yoluyla, iki elle siyah tuşların ard arda gelişini mükemmellikle
kavrayınız.
Bu egzersiz, parmakların teker teker çalıştırılması ile parmakların siyah tuşlar
üzerindeki hakimiyetini sağlamayı hedefler. (Ardından diğer pozisyonlarda uygulanmalıdır.)
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2. ve 3. Egzersizlerde iki elde çift sesler ile, siyah tuşlardaki kontrollülük çalışmasına devam eder. (Sol
el bir oktav kalından)
Aşağıdaki varyantlarla aynı pozisyonlar.(İkinci egzersizdeki sol el parmak numaraları uygulanmalı.)

İki el için aynı pozisyon üzerindeki varyantlar.

Ardından üç duate ile siyah tuşlar üzerindeki gamları çalışınız.
Başparmağın geçişine ve ataka hazırlanışına dikkat ediniz.

Başparmağın her gelişindeki vurgunun çok dikkatli hazırlanmış olması ve doğru yerde gelmesi ağırlığı

doğru yere vererek, çalışmanın amacına ulaşmasını sağlayacaktır.
(Vurgu sadece parmaktan geliyor, birbiri ardına kuvvetli, piano ve gitgide hızlanarak.)
Ardında çift sesli pozisyonlar:
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6-7-8 numaralı alıştırmalar legato olarak ve ardından kırık (kesik) akorlarla çalışılacaktır. Çalış
bazen üst, bazen alt notadan başlanarak, parmağın legatosu ve staccatosu ile, başparmağın geçişi sırasında
her türlü ani hareketten kaçınılarak gerçekleştirilecektir. Yukarıda belirtilmiş olan duateleri kullanınız.

(Burada da aynı şekilde 3’lü ritimlerle çalışın.)
Cortot, bu hazırlık alıştırmasının en etkili çalışma olduğunu ancak istenilen sonuca ulaşmak için daha
önceki egzersizlere mutlak hakimiyetin gerekliliğini özellikle vurgulamaktadır.
Bu hazırlık çalışmasını siyah tuşlar üzerinde oktav gamlarını, bazen iki elde yalnızca baş parmağı ve
5. parmağı kullanarak staccato şeklinde, bazen de aşağıdaki duatelerle
legato şeklinde çalışarak
tamamlayacağız.

Yukarıdaki egzersizde gamların oktav şeklinde çalışılması kastedilmektedir.
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Etüdün çalışılması için, sağ elin hatlarını, aşağıdaki ritimlerle tekrarlayacağımız ölçülerden geçerken
parçalara ayıracağız:
Sağ elin hattının dörder ölçülük pasajlara ayırılıp, ritimlerle tekrarlanması önerilmektedir.

Aynı şekilde ardı ardına legato ve staccato, piano ve forte. Gittikçe uzayan bu fragmanlardan oluşan
farklı pasajları tekrar azar azar okuyacağız.
Burada önce iki daha sonra üç ölçülük parçalar halinde çalışmayı ve gittikçe daha uzun pasajlarla
kesintisiz bir çalışa varılması hedeflenmektedir.
19. ve 20. ölçüler için özel çalışma:

Ölçü 33 ve ardından gelenler.
Aynı şekilde üst bölümü legato ve alt bölümü staccato ve tersi olarak çalışınız.
57 numaralı ölçü ve ardından gelenlere analog teşkil eden tüm pozisyonların inen gama kadar
çalışılması için, aşağıdaki formülü öneriyoruz.
57. Ölçü ve inici gama kadar olan ve devamında gelen ölçülerde benzerlik gösteren pozisyonların
çalışılması için önerilmektedir.

Bu, icra sırasında başparmağın hafif vurgusunu ve üst parmakların kolay, hızlı ve parlak çalışını
sağlayacak, ve bu çalışma içerisinde elin doğru pozisyonda tutulması için temel kural olan başparmağın
çalması gereken notadan uzaklaşmasına engel olacaktır.
Bu çalışma, birinci parmağın hafif aksanın ve üst parmakların rahat hızlı ve parlak çalışının yanısıra
elin güzel pozisyonda kalışını ve birinci parmağın çalması gerektiği notadan uzaklaşmamasını sağlayacaktır
ki bu, etüdün icrasında en önemli ve akılda tutulması gereken kurallardan biri denmektedir.
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Bu etüdün sol eli ayrı çalışılacaktır. Ataklarda çok fazla netlik ve belirginlik (açıklık) olmalıdır.
Birinci ölçü için alıştırma:

Bu alıştırmalar sol el içindir. 1. çalışmada, ilk ölçüde zayıf parmaklarda gelen akordaki ses
değişikliklerinin hakimiyeti için önerilmektedir.

‘Jeu perlé (inci gibi çalış) adını verdiğimiz ve aslında notaların tanelere ayrılması durumu olan, ve
bunların sonoritelerinin mükemmel eşitliği olan virtüözite, bu çalışmada başrol oynuyor. Önemini
umursamamak yorum açısından yanlış çalmak veya kontrast nüanslar koymak kadar büyük bir hata olur.
Bu çalışmadaki en önemli olduğu düşünülen nokta, aslında belirli bir teknik elementi çağrıştıran
virtüözitedeki inci gibi çalış ve seslerin dengeli eşitliliği. Cortot, bu teknik gerekliliğin yerine getirilmemesinin
yanlış nota çalmak yada nüansları ters yorumlamak kadar hatalı olacağını belirtmekte.
Yani doğrusunu söylemek gerekirse amaç sadece çevikliğe ulaşmak değil, bunu yaparken onu ahenkli,
kolay, adeta kanatlı kılmak ve böylelikle bu çalışmaya asıl şiirsel karakterini veren müzikal bir faktör haline
getirmektir.
Bunun için sırf hızlılık elde etmeye değil, uyumlu, rahat ve şairane karakterini ortaya çıkartan müzikal
bir etken yapmaya çalışılmasını söylemektedir.
Her türlü abartılı arikülasyondan kaçınınız. Tam tersine parmaklar, neredeyse pozisyon almışlar gibi,
tuşların yakınında durmalıdır. Bilek tamamıyla esnek olmalı ve ele kolaylıkla hareket etme imkanı
sağlamalıdır. Sağ el tüm çalışmayı öğrenene kadar elbette ki ayrı olarak çalışılmalıdır. Çalışmayı sol majöre
transpoze etmek iyi bir teknik gelişme sağlayacaktır. (Sol b ile aynı parmak numaraları uygulanmalı)
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SONUÇ
Bu çalışma, F. Chopin’in op.10, 4 numaralı etüdünün pasaj içindeki güçlüklerinin en belirgin
zorluklarını aşmak için uygulanabilecek egzersizler önermektedir. Bu egzersizler ritmik çalışma ve
alıştırmalar ile desteklenmektedir. Bu çalışmalar birer formül olarak verilir. Buradaki asıl amaç güç pasajı
çalışmanın yan ısıra, zorluğu içselleştirip öz yapısını olgunlaştırmaktır. Böylelikle gerek öğrenci gerek
öğretmen, burada uygulanan formülleri daha sonra bütün piyanistik eserlerin çalışmasında kullanabilir ve bu
formüllerden esinlenebilir. Amaçlandığı gibi, piyanist ve öğrencilerin teknik rahatlığını ve bedensel konforunu
göz önünde bulundurarak eserler üzerindeki hakimiyetini sağlayan çalışmalar içerir.
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(45)
Tanju ÇAVUŞ136
FREDERİC CHOPİN’İN MÜZİKAL DÜŞÜNCESİ ve OP. 44 POLONEZİNİN İNCELENMESİ
FREDERİC CHOPİN’S MUSİCAL THOUGHT and EXAMİNATİON OF OP. 44 POLONASİA

ÖZ
Romantik Dönem’de besteleri ve kendisine özgü geliştirdiği icra kabiliyeti ile yenilikler getiren
Chopin, müzik dünyasında yeni gelişen akımın öncülerinden olmuştur.
Bu çalışmada öncelikle Chopin’in hayatına yer verilmiş, polonez formunun özellikleri açıklanmış ve
Chopin’in müzikal duygu ve düşüncesi aktarıldıktan sonra Op.44 fa diyez minör polonez, icra etmek
isteyenlere katkı sağlamak ve bu eser hakkında kaynak oluşturmak amacıyla motif, cümle ve nüans
bakımından incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Frederic Chopin, Polonez, Piyano.

ABSTRACT
Chopin, who brought innovations with his compositions and his unique performing ability in the
Romantic Period, has been one of the pioneers of the newly developing trend in the music world.
In this study, firstly Chopin's life is included, the features of the polynesian form are explained, and
after Chopin's musical feelings and thoughts are conveyed, Op.44 fa sharp minor polynesia is has been studied
in terms of motif, sentence and nuance in order to contribute to those who want to perform and create a source
about this work.
Keywords: Frederic Chopin, Polynesia, Piano.
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1. GİRİŞ
Avrupa’da başlayan sanayi devrimi, 19. Yüzyılın başlarında zenginlik, refah ve büyük kentleşmeyi
beraberinde getirmiştir. İmkanların ve daha fazla ekonomik gücün ortaya çıkmasıyla çeşitli sınıf grupları
oluşmaya başlamıştır. Güçlü Avrupa ülkeleri yaşam tarzlarını değiştirmenin heyecanını yaşarken aynı
zamanda uzak ülkelerde bulunan zenginlikleri ele geçirme yarışı içindeydiler. Böyle bir ortamda yükselen
milliyetçilik, insanın kendi kültürüne ve ülkesine duyduğu sevgi, diğer sanatlarda olduğu gibi müzikte de
oldukça kullanılmıştır. Besteciler kendi içinde bulundukları dünyalarını, etrafında yaşanan olaylardan nasıl
etkilendikerlini her zaman müziklerinde ortaya koymuşlardır. Bunun bir sonucu olarak çeşitlilik bakımından
zengin eserler bestelenmiştir. Almanya, Fransa, İtalya ve Polonya’da yazılan eserler Avrupa müziğinin
gelişmesine katkı sağlamıştır. Ortaya çıkan bazı müzikler bestecinin kültürü ile oldukça güçlü bir bağ
kurulmasını sağlamıştır. Bu oluşan bağ Chopin’in müziklerinde de görülmektedir. Yaşamı boyunca yapmış
olduğu seyahatler, geçirdiği hastalık ve tabi en önemlilerinden biri olan ülkesi hakkındaki duygu ve
düşünceleri Chopin’in müziğinin anlaşılmasında en temel unsurlar olmuştur. Modern piyano tekniği ve
tarzının geliştirilmesine yapmış olduğu katkı azımsanamaz derecede fazladır. Bu kadar büyük bir farklılığın
ortaya çıkmasında kendisini müzik ile ifade edebileceği düşüncesi etkili olmuştur ve bu amaç doğrultusunda
piyanonun etki alanını genişletecek yeni dokunuşlar denemiştir. Polonezler üzerinde de bu etkiyi yansıtmaya
çalışan Chopin her bestelediği polonezde yeni bir ifade yolunu bulmaya çalışmış ve bu formu özel bir yere
taşımıştır.
2. FREDERİC CHOPİN
Frederic François Chopin 1 Mart 1810 yılında Polonya’nın Zelazowa Wola kasabasında dünyaya
gelmiştir. Küçük yaşlarında hızlı zekası ve çalışkanlığı ile dikkat çeken Chopin, babasının işi dolayısıyla
taşındıkları Varşova’da sosyal ve sanatsal yaşam ile temas edebilme şansı yakalamıştır. Bazı müzikal
yetenekleri olduğu keşfedildikten sonra, ailesi onun için piyano öğretmeni bulmuştur. İlk müzik deneyimlerini
kendi öğrenmiş daha sonra 1816’da Bach’ın müziğini ve Viyana klasisizmini Çek asıllı kemancı Wojciech
Zywny137 ile dört yıl çalışarak öğrenmiştir. Yedi yaşında ilk müzik eseri sol minör polonezi yayınlamıştır.
(Hadden:1903:14) Chopin 1823’te Varşova Konservatuvar müdürü olan Jozef Elsner 138 ile çalışmalarına
devam etmiştir. Eğitimi üç yıl sürmüştür, bu süre içinde müzik teorisi, piyano, kompozisyon, halk müziği
eğitimi almıştır ve edindiği milliyetçi unsurları eserlerinde kullanmıştır. On altı yaşında müzik lisesini
kazanmış ve beste konusunda daha ayrıntılı bir eğitim almıştır. (Warsaw:1949:67) 1827 yılında kız kardeşi
Emily ve yakın arkadaşı Jan Bialoblocki139’in kısa süre içinde tüberkülozdan ölmesi Chopin üzerinde yıkıcı
bir darbe yaratmıştır. On sekiz yaşına geldiğinde kendi kişisel ve özgün müzik tarzını geliştirmiş, çeşitli ruh
hallerini her zaman zarif ve melodik bir şekilde notaların hassas müzikal süslemelerini de kullanarak
işlemiştir. Armoniyi, akorları ve pedalı kullanma şekli kendine özgü olmuştur ve kendisinden sonra gelen
bestecileri etkilemiştir. (Huneker:1966:46)
Örnek 1. Frederic Chopin140

Polonyalı besteci, (d.1756-ö.1842)
Polonyalı besteci (d.1769-ö.1854)
139
Polonyalı besteci (d.1805-ö.1828)
140
http://www.piyano.site/haber/piyano-haberleri/on-10-madde-ile-genc-yasta-olen-unlu-piyanist-chopin-besteleri/ (Erişim tarihi:
01.05.2021)
137
138
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1829 yılında müzik lisesinden mezun olmuştur ve yurt dışı eğitimi için bulduğu maddi yardımlar
sayesinde Viyana’ya gitmiştir. Buraya gittikten ve gördüklerinden sonra Varşova’nın kendisini geliştirme
açısından sunabileceği imkanların çok az olduğunu anlamıştır. Eğitim için gittiği Viyana’dan Varşova’ya
tekrar geri gelse de 1830 yılında dönüş zamanı belli olmayan bir Avrupa turuna çıkmıştır. Bu tura çıktıktan
kısa bir süre sonra ülkesinin işgal altına alındığını öğrenmiştir. Yaşadığı ırkçılık yüzünden Viyana’yı terk
etmiş ve sırasıyla ilk önce Münih ve ardından Stuttgard’a gitmiştir. Çıkan ayaklanmanın başarısız olması onun
ülkesine dönmek ya da sanatını geliştirmek ikilemi arasında bırakmıştır ve bu durum ona büyük acı
yaşatmıştır. (Huneker:1966:49) Stuttgart’tan Londra’ya gitmek için geldiği Paris’te hayatı oldukça
değişmiştir. Kalabalık topluluğa konser vermeyi çok fazla sevmeyen Chopin Paris’te küçük sahnelerde verdiği
başarılı konserler ile buradaki sanat camiasına girmiş ve ününü arttırmıştır. (Sydow:1962:34) Bestelerinin
büyük bir kısmı piyano için yazılmıştır. Çağdaş İtalyan operasını, Polonya müziğini, armoniye yaklaşımını ve
kendisine has tekniklerini bu çalgıda geliştirmiştir. Konser salonlarında çalınan formlardan uzaklaşarak,
polonez, noktürn, mazurka ve etüd gibi solo eserlere odaklanmıştır. 1836 yılında tanıştığı ünlü romancı George
Sand141 ile bir birlikteliğe başlamış ve beraber gittikleri Mayorka’da soğuk havalardan hastalanıp sağlığı
bozulmuştur. Bu yolculuk Chopin’in hayatına tüberküloz hastalığını getirmiştir. 1847 kış ayında hastalığının
yine etkisini arttırması ve George Sand ile ayrılmaları bestecinin sağlığını kötü hale getirmiştir. 1848’de çıkan
Fransız Devrimi nedeniyle Chopin geçimini sağladığı ders verme ve konserleri yapamaz duruma gelmiştir.
Bu nedenle İngiltere’ye taşınmış ve son konser turuna başlamıştır. Chopin’in beklediği gibi geçmeyen bu
geziden sonra 1848’de Paris’e geri dönmüştür ve burada hastalığı ile mücadele etmiştir ancak 17 Ekim 1849
sabahı otuz dokuz yaşında ölmüştür. (Kubba:1998:2)
3. POLONEZ
Polonez, üç vuruşluk ritim ve orta tempoda oluşan dans salonlarında çiftler tarafından gerçekletirilen
görkemli bir Polonya dansıdır. Bu form, 17. yüzyılda popüler olan “piesy” veya “chmielowy” dansı olarak
bilinen “chodzony” den türetilmiştir. Polonez bestecisi Michal Kleofas142 bu forma sanatsal bir yapı
kazandırmıştır. Başlangıç noktası olarak halk düğün danslarından gelen bu tür daha sonra soylu dans
dağarcığına girmiştir. Polonya tarihi ile çok yakından ilişkilendirilen bu form, 1573 yılında Polonya kralı olan
Fransız Prens Henry Anjou’nun taç giyme töreni için bestelenmiştir, daha sonra polonez olarak bildiğimiz
ulusal dans ortaya çıkmıştır ve zamanla gelişmiştir. (Polishinternet:1999) Polonez, Polonya’nın görkemli ve
şöhretli günlerinde insanların yaşamlarını, ulusun rengiyle ve hisleriyle dolu olan yaşantıyı anlatan zarif bir
ulusal danstır. Polonez dansı esnasında yapılan hareketlerin bir anlamı olmuştur, tempo “wolny” ve “powolny”
(yavaş), dönme hareketi “obracany” (dönüş), “okragly” (yuvarlak), yürüyüş hareketi “chodzony”
(yürüyüş)’dir. (Mckee:2017:5) Polonez, resmi durumlarda, halka açık törenlerde, şenliklerde ve özellikle
düğünlerde icra edilmiştir. Polonez dansının temel adımları üçlü vuruşlardan oluşmaktadır, ölçüdeki ilk vuruş
daha uzun bir adımla vurgulanırken diğer vuruşlar daha düz ve kısa adımlarla gerçekleştirilmektedir. Çiftlerin
geriye doğru hareket etme, dönme, yanlara gitme veya yerinde dans etme gibi seçenekleri bulunmaktadır.
Bütün bu hareket çeşitliliğinin ortak özelliği gösterişli asil dik duruşu korumaktır. Gelişen süreçler ile polonez
eşlik edilen bir danstan çıkmış ve biçimsel değişmelere uğrayarak çalgısal bir form haline gelmiştir.
(Trochimczyk:1999) Polonezin tanınmasını kolaylaştıran karakteristik iki ritim kalıbı vardır, dansın başından
sonuna bir sekizlik, iki on altılık ve dört tane sekizlik olmak üzere sırasıyla devam eden ritim diğeri, dört tane
on altılık ve iki tane dörtlük nota ile oluşmaktadır. Polonyalı olmayıp polonez formunun ilk örneklerini Johann
Sebastian Bach bestelemiştir. 1800’den sonra Michal Kleofas Oginski, Wojciech Zywny, Josef Elsner, Josef
Kozlowski143 ve Karol Kurpinski144 gibi Polonyalı besteciler tarafından bu form geliştirilmiştir.
(Gilbert:1917:58) Klasik müzikte en önemli polonez bestecilerinden biri, bu türü Polonya’nın müzikal
sembolü haline getiren Frederic Chopin’dir. Şiirselliği ve canlılığıyla etki oluşturan, ayrıca armoni çeşitliliği
Fransız yazar (d.1804-ö.1876)
Polonyalı besteci (d.1765-ö.1833)
143
Polonya kökenli Rus besteci (d.1757-ö.1831)
144
Polonyalı besteci (d.1785-ö.1857)
141
142
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ile diğerlerinden farklı olan Chopin, zenginliği bakımından diğer polonez bestecilerinden ayrılmaktadır.
Bestelediği polonezlerde Polonya ırkının müzik dilinde ifade edilen acısı ve yoğun bir vatanseverlik ruhu
bulunmaktadır. Chopin, yedi yaşında yapmış olduğu ilk bestesini polonez formunda yapmıştır, A-B-A gibi üç
bölümlü olan formda yıllar boyunca önemli dönüşümler uygulamıştır. Bunlardan bazıları, temayı ve geçişleri
geliştirmek gibi biçimsel yapıdayken, diğerleri polifoniyi etkilemektedir. Ayrıca armonik zenginlik ve giderek
derinleşen ifade biçimi de bulunmaktadır. Yaşamı boyunca Chopin on altı tane solo piyano için polonez
bestelemiştir. İlk polonezlerinin duygusallığı ve kalıplaşmış melankolik yapısı zamanla lirik ifadenin anlamlı
bir yapısına dönüşmüştür. İlk olarak sesleri yumuşatmaya ve pedalları kullanmaya dikkat ederek ses
çeşitliliğini geliştirmeyi amaçlamıştır. İleri aşamalarda süslemeler ve geniş ton aralıkları kullanarak formu
tekrar eden küçük melodilerden kurtararak senfonik bir kaliteye çıkarmaştır. Son olarak, bestelediği Op. 44,
53 ve 61 polonezlerinde eklediği yeni orta ve son bölümler ile formun yapısını genişletmiştir.
OP. 44 FA DİYEZ MİNÖR POLONEZ
Chopin, fa diyez minör polonezi 1841 yılında bestelemiştir. Polonyalı besteci, eseri arkadaşı Delfina
Potocka’nın kız kardeşine ithaf etmiştir. Olgun dönemde yazılmış büyük formlu eserlerin birincisi olarak,
dinleyicilerde poloneze ait temel izlenimi tamamen değiştirmiştir. Bu eser Chopin’in daha önceden bestelemiş
olduğu polonezlerden farklı olarak herhangi bir dans melodisi üzerinden ortaya çıkmamıştır. Orta bölümde
vals karakterine sahip, sakin ve melankolik bir mazurka yer almaktadır. Bu bölümü eklemekle Chopin sadece
iki ulusal dansı sentezlemekle kalmamış, ayrıca forma özgürlük sağlayarak genişletmiştir.
Polonez Op. 44 “Allegro moderato” temposunda ve sekiz ölçüden oluşan bir giriş ile başlamaktadır.
Yarım ton çözülme ilişkisini kullanan motif figürü, 2+2+4 ölçü yapısı ile şekillenmektedir. İlk iki ölçüde
üçleme olarak bulunan giriş notaları, üçüncü ve dördüncü ölçüde karşımıza on altılık olarak çıkmaktadır. Bu
değişim nüansta da görülmektedir, keskin ritim ile gösterişli bir “piano” girişinden sonra “fortissimo”ya
uzanan oktav olarak ilerleyen yükseliş bulunmaktadır.
Örnek 2. Chopin Polonez Op. 44, 1-5. ölçüleri

Örnek 3. Chopin Polonez Op.44, 1-8. ölçü ritimleri

Sekiz ölçülük bir girişten sonra eserimiz 9-26. ölçüler arasında oluşan “A” cümlesi ile devam
etmektedir. İki motiften oluşan bu cümlenin ilk motifi bir sekizlik iki on altılık ve dört tane sekizlikten oluşan
bir dans ritmi ile başlamaktadır. Giriş bölümünde olduğu gibi 2+2+4 ölçü yapısı ile gelişen motifte 9-12
ölçüleri arasında 1-5-1 dereceleri yer alsa da tonik akor içinde uyumlu ilerleyiş bulunmaktadır. 10. ölçüde sağ
eldeki melodiye eklenen çift sesler ile eserin genişlemesi buradan başlamaktadır. 13. ölçüde başlayan ve 16.
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ölçüde biten bu motifin ikinci kısmında dominant ton daha baskın bulunmaktadır ve burada artık melodiye bir
yön arayışı bulunmaktadır. 17. ölçüde başlayan ikinci motifte sağ elde yeni bir melodi bulunmasına rağmen
sol elde ilk motif oktav olarak duyurulur. Bu motifle başlayan “sempre forte” bize fortenin sürekli gideceğinin
bir işareti olmuştur. Eserin ikinci cümlesi “B” 27. ölçüde si bemol minörde başlamaktadır. Farklı ton fakat
aynı melodik yürüyüşün bulunduğu bu cümleye tranpoze ile yeni bir tat kazandırılmıştır. Sekiz ölçüden oluşan
bu kısa cümlenin devamında “A-B-A” cümleleri bir kaç armonik değişiklik haricinde temelde benzer olarak
tekrar etmektedir. “C” cümlesi la majör tonunda dört ölçülük bir giriş ile başlamaktadır. 83. ölçüden 95. ölçüye
kadar basta la sesi ilk vuruşlarda vurgulanmıştır, ancak bu ölçüden sonra 103. ölçüye kadar sırasıyla 6-5-4-17 aralıkları kullanılmıştır. Bu armoni yürüyüşü bize 1. ölçüdeki melodiyi hatırlatmaktadır.
Örnek 4. Chopin Polonez Op.44, 1. ve 95-103. ölçüler

Bu bölümde dikkat çeken bir başka unsur tekrar eden bir ritim hareketinin yani “ostinato” nun
olmasıdır. “C” cümlesinin ritmik kalıbı baz olarak ele alınırsa biz bu cümleyi 2+2 ölçüler olacak şekilde
düşünebiliriz.
Örnek 5. Chopin Polonez Op.44, ‘C’ cümlesi ritmi

127. ölçüde bu eserin içinde bulunan farklı formdaki “D” cümlesi Mazurka temposunda
başlamaktadır. Bu cümleye baktığımızda sağ elde çift sesten oluşan bir melodi ve bas yürüyüşünde bulunan
dans ritmi görülmektedir. İki farklı yapıdaki motiften ve la majör, mi majör gibi iki farklı tondan oluşan bu
cümlenin birinci bölümlerinde temel ton sesleri bastaki ilk vuruşlarda ritmin girişlerini vermektedir,
devamında ise bu belirginlik sürmemiştir. “D” cümlesinin genelinde yumuşak nüans “piano” devam
etmektedir. Uzun yapılı bu formda “A-B-A” cümleleri tekrar etmeden önce temel tona ve melodiye dönmeyi
sağlayan 250. ölçüde yukarı yönde sıralı ilerleyişin olduğu bir geçiş başlamaktadır. 311. ölçüde başlayan
eserin son bölümü “koda” içinde “A” ve “D” cümlelerinden motifler barındırmaktadır. “Stretto” ile kendi
içinde hızlanma bulunduran “koda” “fortissimo” ile temel ton sesi fa diyezin zirveyi yaşatmasıyla son
bulmaktadır.
Örnek 6. Chopin Polonez Op. 44, 127-130. ölçüleri
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Örnek 7. Chopin Polonez Op. 44, 147-150. ölçüleri

5. SONUÇ
Bu çalışmada öncelikle Chopin’in müzikal gelişiminde etki bırakan olaylar, yaşamı boyunca karşı
karşıya kaldığı zorluklar aktarılmıştır. Daha sonra polonez formunun ortaya çıkışı, gelişmesi ve Chopin’in bu
form üzerinde sağladığı gelişmeler ortaya koyulmuştur. Daha çok polonez, mazurka ve noktürn gibi küçük
formlarda besteler yapan Chopin, bu eserlerinde genellikle halk ezgilerini kullanmıştır. Polonya halk
dansından ortaya çıkan polonezler kendi içlerinde dramatik, keder, güçlülük, özgürlük, yiğitlik gibi duyguları
barındırmaktadır. Üç dönem olarak düşünülen Chopin’in polonezlerinde sol minör ve si bemol majör
polonezlerde pedalların dikkatli kullanılması, la bemol ve sol diyez minör polonezlerde süslemelerin ortaya
çıkması, Op. 71 ve ondan sonraki eserlerde kademeli olarak geleneksel formdan ayrılarak daha büyük bir
forma doğru ilerleyişi dikkat çekmektedir. Chopin’in müzik tarzı, melodilerin özenle süslenmesi, hızlı
betimleme kullanımı ve kromatik armoniler ile karakterize olmuştur. Chopin’i anlayarak çalmak için teknik
zorluklara, cümle kurmanın inceliklerine, temaların iç içe geçmemesine tamamen hakim olunmalı, son yorum
bir doğaçlama gibi olmalıdır. 19. yüzyılın en önemli bestecilerinden olan Chopin’in müzikal kimliği
araştırılmış, eserlerinin gelişim aşamaları ele alınmış ve Op. 44 fa diyez minör polonez cümle ve motif
açısından incelenmiştir.
KAYNAKÇA
1.
Atwood, William G. (1999). The Parisian Worlds of Frédéric Chopin. New Haven and London: Yale
University Press. ISBN 978-0-300-07773-5.
2.
Badura Skoda, Paul. 1973. “Chopin’s İnfluence,”The Chopin Comoanion. Ed. Alan Walker. New
York: W.W. Norton & Company İnc.
3.
Chopin, by Stanislas Count Tarnowski. Translated from the Polish by Natalie Janotha.
4.
Gilber, H.(1917). Folk-Music in Art-Music a discussion and a theory.
5.
Bakst, J.(1962). Polish National İnfluence in Chopin’s Music.
6.
Mckee, E.(2017). Dance and the Music of Chopin: The Polonaise.
7.
Frederic Chopin as a Man and Musician, by Frederick Niecks. London, Novello, Ewer & Co.
8.
Hunker, J. (1966). Frederic Chopin: The Man and His Music.
9.
Popa, L.(2014). Chopin’s Polonaises: Classic and National İnfluences.
10.
Hedley, Arthur and Maurice Brown (1980). “Chopin, Fryderyk Fanciszek [Frédéric François]”,
sections 1–6 in S. Sadie (ed.)The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London: Macmillan
395

http://www.turansam.com
*************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2021; Ay: Haziran; Cilt: 13/İLKBAHAR, Sayı: 50
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: June; Volume: 13/SPRING, Issue: 50
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

İNTERNET KAYNAKLARI
11.
http://www.gutenberg.org/files/4939/4939-h/4939-h.htm (Erişim tarihi: 09.05.2020)
12.
https://www.researchgate.net/publication/322279623_Dance_and_the_Music_of_Chopin_The_Pol
onaise (Erişim tarihi: 15.06.2020)
13.
https://polishmusic.usc.edu/research/publications/polish-music-journal/vol3no1/transformationsof-chopin/ (Erişim tarihi: 16.05.2020)
14.
https://digitalcommons.oberlin.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1151&context=honors
(Erişim
tarihi: 17.05.2020)
15.
https://escholarship.org/content/qt6qd0k8xf/qt6qd0k8xf.pdf (Erişim tarihi: 09.05.2020)

396

http://www.turansam.com
*************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2021; Ay: Haziran; Cilt: 13/İLKBAHAR, Sayı: 50
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: June; Volume: 13/SPRING, Issue: 50
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

(46)
Dr. Öğr. Üyesi Yüksel GÜRSOY145; Zhasmin YEGEMBERDİYEVA146
KAZAKİSTAN’IN DOĞAL TURİZM KAYNAKLARI
NATURAL TOURISM RESOURCES OF KAZAKHSTAN

ÖZ
Doğal kaynaklar turizm arzının temelini oluşturmaktadır. Doğal turizm kaynakları kaplıcalar, dağlar,
şelaleler, göller vb. yerler yani insan elinin değdiği yapıtların olmadığı doğal güzellik olan yerler doğal turizm
kaynaklarıdır. Doğal varlıklar turizme hammadde oluşturmakta olup, aynı zamanda da insanların seyahatlerini
yönlendiren çekici bir güçtür ve turistlerin ihtiyaçlarını karşılamada özel bir öneme sahiptirler. Bu kapsamda
araştırmada Kazakistan’ın tüm doğal turizm kaynaklarının özellikleri saptanarak ülkenin turizm alanında
gelişmesine etkisi belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğal kaynaklar, Turizm, Coğrafya, Kazakistan.

ABSTRACT
Natural resources form the basis of tourism supply. Natural tourism resources are hot springs,
mountains, waterfalls, lakes etc. places where there are no artifacts touched by human hands, natural beauties
are natural tourism resources. Natural assets are raw materials for tourism, they are also an attractive force
driving people's travel and have a special importance in meeting the needs of tourists. In this context, the
characteristics of all natural tourism resources of Kazakhstan were determined and their effect on the
development of the country in the field of tourism was determined.
Keywords: Natural resources, Tourısm, Geography, Kazakhstan.
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KAZAKİSTAN HAKKINDA GENEL
BİLGİLER
25 Ekim 1990 tarihinde egemenliğini, 16
Aralık 1991 tarihinde de bağımsızlığını ilan eden
Kazakistan Cumhuriyeti 460-870 doğu enlemi ile
400-560 kuzey boylamı arasında Orta Asya’nın
geniş bozkırlarında, Avrasya kıtasının tam ortasında
yer almaktadır. 2.717.300km2’lik ilk yüzölçümüne
sahip olan Kazakistan, doğudan batıya 3 000 km,
kuzeyden güneye 1 700 km uzamaktadır. Sahip
olduğu bu geniş coğrafyası ile Kazakistan toprak
genişliği yönünden dünyanın dokuzuncu, eski
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)
ülkelerinin en büyük ikinci ülkesidir. Kazakistan
kuzeyden Omsk, kuzeydoğudan Batı Sibirya bölgesi,
doğuda Doğu Türkistan güneyde Türkmenistan,
Özbekistan, Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan'ın
Karakalpak bölgesiyle çevrilmiştir. Kazakistan yüz
biçimiyle Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)'nun
% 13,3’lük kısmını oluşturmaktadır. 2020 yılının
başında Kazakistan nufüs sayısı 19 013 818
ulaşmıştır (Kazakistan Cumhuriyeti, Milli
İstatistik Yıllığı, Nüfus, 2020).
Kazakistan, Ural Dağları'nın güneyinde,
Avrasya'nın ortasında yer almaktadır. Burada,
alışılmadık bir şekilde, antik ve modernite, doğu
gelenekleri ve batı modernizm birbiriyle iç içe
geçmiştir. Kazakistan, sınırsız güney bozkırları,
dağları ve gölleri, Büyük İpek Yolu ve Baykonur
kozmodromu ile meşhurdur. Kazakistan'ın eski
Sovyet cumhuriyetlerinin en büyüğü - aynı
zamanda doğal kaynaklar bakımından zengin,
dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesidir. Kuzey
ve batı sınırlarında Rusya (sınır uzunluğu 7548.1
km), doğuda - Çin ile (1782.8 km), güneyde Kırgızistan (1241.6 km), Özbekistan (2351.4 km)
ve Türkmenistan ile sınır komşusudur (426 km).
Hazar ve Aral iç denizlerinin suları ile yıkanır.
Denize erişimi yoktur ve bu özelliği taşıyan
dünyanın en büyük ülkesidir.
Kazakistan'da turizm her üç alanda da
gelişmektedir: 2019 yılında pasif dış turizm bir
önceki yıla göre %4 (8,2 milyon turiste), aktif dış
turizm %16,6 (6,8 milyon kişiye) oranında, iç
turizm ise % 5,8 oranında (4,6 milyon turiste
kadar) artış göstermektedir. Yerli turistlerin%
78,3'ü (3,4 milyon) konaklama yerlerinin
hizmetlerini kullanmıştır - oteller, moteller,

pansiyonlar ve diğer turistik tesisler. Diğer %
16,3'ü (710 bin turist) doğal rezervleri ve diğer
özel korunan doğal bölgeleri ziyaret etmiştir.
Yaklaşık % 5'i (235,9 bin turist) sağlık turizm
tesislerini
tercih
etmiştir
(Kazakistan
Cumhuriyeti, Milli İstatistik Yıllığı, Turizm,
2019).
Harita 1. Kazakistan Haritası
Kaynak: Özdemir, 2007: 80
COĞRAFİ

ÖZELLİKLER

Kazakistan’ın %10’unu dağlar, %7’sini
ormanlı bozkırlar, %20’sini bozkırlar, %40’ını
çöl, %23’ünü yarı çöller oluşmaktadır.
Kazakistan,
batıdan
doğuya
gidildikçe
yükselmektedir. Jeomorfolojik açıdan ise genelde
sade bir görünüme sahiptir. Topraklarının büyük
bir kısmı hafif engebelerin bulunduğu düzlüklerle
kaplıdır ve bu topraklar, “Kazak Bozkırı” adını
almaktadır. En alçak noktası, Karakiya Çukuru,
deniz seviyesinin 132 m altında iken, en yüksek
yeri Han Tanrı Zirvesi’nde 6995 metreye
ulaşmaktadır (Özey, 1996: 81).
Kazakistan arazisinde Altay, Tarbagatay,
Jongar sıra dağları yer almaktadır. Ülkedeki en
alçak bölge batı ve güneybatı kesimlerine egemen
olan Hazar Denizi ahilindeki topraklar olup,
Üstürt yaylası, Mangışlak yarımadasında yer alan
Karatau ve Aktau tepeleri yaklaşık 56 metre
yüksekliğe sahiptir. Daha doğudaki Oral platosu
ile Muğaljar tepeleri, Hazar’ı Turan ovasından
ayırmaktadır. Turan ovasının bir kısmını teşkil
eden Kazakistan ovasının orta bölümü kumluk bir
sahadır (Kobeshova, 2013: 5-6).
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Kazakistan akarsu, içme su deposu zengini
denilebilir. Çünkü Kazakistan’da bulunan
akarsuların toplamı yedi bini aşmaktadır. Bu
akarsuların ülke içinde dökülenlerinin büyük
çoğunluğu Hazar Denizi ile Aral, Tengiz ve Balkaş
göllerine dökülmektedir.
Kazakistan
akarsularının
başlıca
kaynakları buzullar ve göl akarcalarıdır.
Kazakistan’da 2033,3 metrekare alanda 2724
buzul tespit edilmiştir. Bu buzul alanının
neredeyse
yarısı
Cungar
Aladağ’ında
bulunmaktadır (Kazakistan Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçiliği, 2011: 98).
İklim sert bir şekilde karasal ve kurudur.
Bu iklimin özelliği, kış ve yaz sıcaklıkları arasında
fark, kuru hava, bölgelerin çoğunda yağışların az
olması, kuzeyde uzun kışlar ve kısa yazlar,
güneyde ise kısa kışlar ve sıcak yazlardır.
Kuzeyde ortalama Temmuz sıcaklığı +19°C,
ülkenin güneyinde ise +30°C, Ocak ayında ise
kuzeyde -18°C ve güneyde -3°C.
Kazakistan ekoturizmden iş turizmine
kadar urizmin hemen hemen her türünü
geliştirme potansiyeline sahiptir. Kazakistan'da
doğanın
el
değmemiş
köşelerini
çeşitli
manzaralarda bulmak mümkündür, bu eşsiz
coğrafi konumdan kaynaklanmaktadır.

en büyük dağ sisteminin bir parçasıdır. Güney
sınırı, Kara Irtysh Nehri havzası ve Zaisan Gölü,
batı sınırı ise Kalba sıradağıdır. Kabartmanın
özelliklerine göre, Altay Kazakistan üç bölgeye
ayrılmıştır: Güney Altay, Maden Altay ve Kalba
sıradağıdır.

Resim 1. Altay dağları
Kaynak: tenritravel.kz
Güney Altay kuzeyde Bukhtarma Nehri,
Zaisan Gölü ve güneyde Kara Irtysh Nehri ile
çevrilidir. Irtysh Vadisi, Kalba sıradağından batı
tarafından ayırmaktadır.
Doğuda, Ukok Platosu ile sınırlanmıştır.
Bu yerin batısına ve güneybatısında, iki dağ
silsilesi zinciri uzanmaktadır. Onları Kurçum ve
Karakoba nehirleri ayırırlar.
Tarbagatay dağları (2739 m), Sarymsakty
(3373 m), Naryn (2400 m) kuzey dağlık kesime
girmekte ve Güney Altaylar (3483 m), Sarıtau
(3300 m), Kurchum (2644 m) güney kesimi
oluşturmaktadır. Azutau ve Sarıtau arasında
1.449 m yükseklikte, Markakol havzası bulunur.
Dağların tepeleri arasında küçük, sığ temeller,
bataklık göller vardır. Güney Altayların batı
sınırı, Holzun sıradağından geçer. En yüksek
Altay-Katun sıradağı, Kazakistan ve Rusya’nın
devlet sınırında yer almaktadır. Zirvesi
Muztau’dır (4506 m).

DAĞLAR VE OVALAR
Kazakistan dağları, alpinizm ve dağ
turizminin gelişmesi için ideal bir yer, dağlar
sadece Kazakistanlı turistler tarafından değil,
aynı zamanda dünyanın her yerinden turistler
tarafından da sevilmektedir. Kazakistan dağları
yayla ve ova alanlarına ayrılmıştır.
Kazakistan'ın büyük kısmı Orta Asya'nın
birçok bölgesiyle sınırlıdır, Kazakistan'ın
güneydoğusu ve kuzeydoğusu dünyanın en büyük
dağ sistemlerinden biri olan Altay ve Tanrı
Dağları ile çevrilidir. Altay’ın Kazak kısmı, tüm
cumhuriyet bölgesinin neredeyse onda birini
kaplar. Bu, ıssız taşlık periferik dağlardan sonsuz
karla kaplı kayalık sıradağlara kadar inanılmaz
doğal kontrastlarla donatılmış olağanüstü güzel
bir bölgedir (Beysenova, 1989:34).
Altay, sınırları Zaisan Gölü'nden Baykal
Gölü'ne uzanan Altay-Sayan Dağları adı verilen
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Barlık ve Maili sıradağlarından, güneyde ise
IliNehri vadisi ile Tanrı Dağları’dan ayrılmıştır.
Jongarsky Aladağ’ın toplam uzunluğu yaklaşık
400 km’dir. Saur ve Tarbagatay sıradağlarında
olduğu gibi, Jongar Aladağ, tipik bir Orta Asya
dağ sistemi olan Tanrı Dağları ve güney Sibirya
dağları arasında bulunmaktadır.
Jongar Aladağ’ın ortalama yüksekliği 3580
m, Jongar Aladağ’ın ana sıradağları 4000 m’nin
üzerinde, kuzey olanı, ana zincir 4560 m’ye
yükselmektedir. Doksanbay ve Tışkantav’nun
ortalama yüksekliği 3.770 m, birincisinin en
yüksek noktası 4.062 m, ikincisi 4.359 m’dir.
Resim 2. Güney Altay Dağları
Kaynak: aboutkazakhstan.com
Batı veya Rudny Altay, Altay Dağları’nın batı
mahmuzları ile Kazakistan sınırlarına girer.
Cevher Altay, Güney Altay’ın kuzey-batısında yer
alan Ulbinsky (2300 m), İvanov (2775 m), Ubinsk
(2100 m) sıradağlarından oluşmaktadır. Katun
sıradağından ve Ukok tepesinden uzanırlar. Batı
Altay’ın doğu kısmı çok parçalanmış ve
tepelerinde sonsuz kar ve buzulların bulunduğu
yüksek bir dağdır. Batı Altay’ın derinliklerinde
çok sayıda mineral bulunmuştur: bakır, çinko,
kalay, kurşun, tungsten, gümüş, altın vs.
Kalba sıradağı, Altay Dağları’nın bir
devamıdır ve İrtiş nehrinin 400 km batısındadır.
En yüksek noktası Saryshoky (1606 m). Batıda,
sıradağ yavaş yavaş azalır ve Sarıarka ile birleşir.
Kazakistan’a sadece kuzey yamacı girmektedir.
Saur-Tarbagatay yanındaki sıradağlarla
birlikte tek bir dağ sistemi oluşturmaktadır.
Saryarka’nın doğudaki devamıdır. SaurTarbagatay kuzeyde Zaisan havzası ile güneyde
Alakol havzası arasındadır. Zirvesinde buzullar
bulunmaktadır. Tarbagatay, Saur’dan daha alçak
fakat ondan daha uzun, 300 km. En yüksek
noktası Tastau’dur (2992 m). Zirvelerde buzul
yoktur.

Tanrı Dağları dağlık sistemi Kazakistan’ın
güney-doğusunu işgal ediyor. Orta ve Batı Tanrı
Dağları’ın ve neredeyse bütün Kuzey Tanrı
Dağları’ın bölümleri cumhuriyetin sınırları içindedir.
Orta Tanrı Dağları, Çin, Kazakistan ve Kırgızistan
devlet sınırlarının birleştiği noktada başlar. Bu yerde
Kazakistan’ın en yüksek noktası – Han-Tanrı tepesi
(6995 m) bulunmaktadır.
Kazakistan’ın en yüksek noktası (6995 m)
Han Tanrı Zirvesi (Ruhların Efendisi), Orta Tanrı
Dağları’ın en güzel zirvelerinden biri olarak kabul
edilir. Sivri bir piramit şeklinde mermer tepe hemen
hemen her yerden görülebilir. Antik çağlardan beri
dağ efsanelerle örtülmüştür. Zirvenin günbatımında
elde ettiği kırmızı ton için Tengrtau (Tanrı’nın
Dağını) veya Kandağ’yu (Kanlı Dağ) da denir.
“Han Tanrı’nın Kuzey Duvarı” boyunca
tırmanmak birçok dağcının azimli bir hayalidir. Han
Tanrı Zirvesi’ne ulaşmak zor, bu nedenle hem
dağcılar hem de macera turizmi sevenler için son
derece ilginç. Kuzey Tanrı Dağları, Ketmenler,
Kungey Alatau, Trans-İli Aladağ, Chu-Ili Dağları

Jongar Aladağ, Kazakistan’ın doğu
bölgesinde bulunur ve Ili Nehri ile Alakol Gölü
arasında, Kazakistan ve Çin sınırı boyunca batıgüney-batıdan
doğuya-kuzeydoğuya
kadar
uzanır. Doğuda, Jongar Kapısı ile Çin’de bulunan
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(Yeltau, Aitau), Kırgız Alatau bölgelerini
içermektedir.
Deniz seviyesinden 4973 metre yükseklikte
bulunan Talgar Zirvesi, Almatı şehrinden
görülebilir. Bu tepe, Zaili Alatau’daki en yüksek,
Mont Blanc dağından daha yüksektir. Talgar
zirvesinin ilk yükselişi 1935’te gerçekleşti.
Genellikle yükseliş 3-4 gün sürmektedir.
Beluça Dağı (4506 m) – Altay ve Sibirya’nın
en yüksek zirvesi, Kazakistan ve Rusya sınırında
Doğu Kazakistan’ın kuzeydoğusunda yer almaktadır.
İki başlı zirvesinin yamaçları, yaklaşık 70 km2’lik bir
alanda ebedi kar ve buzullarla (Berelsky, Katunsky
vb.) kaplıdır. Belukha, dağcılık ve dağ turizmi için
ilginç bir nesnedir. Aynı zamanda, birçok efsaneye
göre, bu kutsal bir dağdır. Burada, Budist geleneğine
göre, tanrıların Çambala’nın efsanevi aşkın ülkesi
yerleşmiş ve dolayısıyla büyük Buda Gautama
Hindistan’a gelmiştir.
Uludağ, Saryarka’nın en eski dağlık
alanlarından biridir. Kuzeyden güneye doğru 200 km
uzanmaktadır. En yüksek nokta Akmesçid zirvesi –
1133 m. Bu dağların büyüklüğü burada gerçekleşen
ve Kazak klanlarının birleşmesiyle bağlantılı olan
ulusal tarih olaylarının önemine yatmaktadır. Uludağ,
göçebe hanların en sevdiği yerdi. Burada, Cengiz
Han’ın en büyük oğlu Cuci Han, Batu’nun
doğusundaki seferini başlamıştı. Burada Zhoshy
Han’ın türbesi, Kutluk-temir, Bolgan-ana, Kelin-tam
bulunmaktadır. Türk kabilelerinin kurucularından
Alash Han’ın mezarı üzerine bir türbe dikilmiştir.
Uludağ’a “göller ve su kaynakları ülkesi” denir.
Uludağ, dağ kaynak suyunun iyileştirici özellikleri
hakkında bu bölgenin dışında da biliyordu.
Karakurum Moğollarının ana karargahına giden
Avrupalı ve Rus büyükelçiler, Uludağ kaynak
suyunda tıbbi tedavi görmek için dururmuşlar
(Beysenova, 1989:36).

Taş sıradağın güney tarafında, Muğaljar'ı Aral
Denizi'nden ayıran Büyük Porsuk kumlu çölü
uzanmaktadır.
Mangışlak dağları, Hazar Denizi'nin
Mangışlak yarımadasında yer almaktadır.
Karatau'nun batı ve doğu sıradağlarının yanı sıra
Aktau'nun güney ve kuzey sıradağlarını da
içermektedir. Karatau uzunluğu 117 km, Aktau 70km. Tomruklar, kuzgunlar ve dar geçitlerle
ayrılmıştır. Mangışlak dağlarının en yüksek
noktası - Karatau - Besshoky (556 m). Bu dağlar
kumtaşları, kristal şistler, siyah (Karatau) ve
beyaz (Aktau) kireçtaşlarından oluşur. Mangışlak
dağlarının güney kesiminde Karakiya veya Batır
çukuru vardır (- 132 m). Bu Kazakistan’ın en
düşük noktasıdır.
Sarıarka (Kazakistan bozkırları), Orta
Kazakistan’da bulunmaktadır, batıdan doğuya
uzunluğu 1200 km. Dağların ortalama yüksekliği
– 500-600 m. Batıda tepelerin genişliği 900 km,
doğuda ise – 350 km. Sarıarka’nın kuzeyde Batı
Sibirya Ovası ile sınırları vardır, güneyde Balkaş
gölü ve Betpak-Dala çölü, doğuda SaurTarbagatay dağ sistemi ile birleşir, batıda ise
Turgay Platosu yer almaktadır.
Kazakistan tepecikleri olarak da bilinen
yaylaların en yüksek dağları: Aksorgan (1565 m),
Karkaraly (1403 m'de), Cengizdağ (1305 m),
Uludağ (1133 m).
Sarıarka’nın incisi olarak ShchuchinskoBorov tatil alanı bilinmektedir. Yerliler bu bölgeye
boşuna “Kazakistan İsviçre” demiyorlar, Kazakistan
Yaylaları’nın en güzel dağlarıyla çevrili, BDT
ülkelerinden gelen turistler tarafından en çok tercih
edilen şeffaf mavi göller bulunmaktadır.
Sarıarka-Kuzey Kazakistan Bozkır ve Gölleri,
toplam 450.344 hektarlık, koruma altında bulunan iki

Resim 3. Uludağ
Kaynak: mountain.kz
Muğaljar Tepeleri, Oral Dağları'nın güney
mahmuzu olan alçak bir taş sıradağıdır. Muğaljar'ın
en yüksek noktası Büyük Boktybai (657 m) 'dir.
Sıradağın uzunluğu kuzeyden güneye 450 km'dir.
Muğaljar'ın batı yamaçlarından Shiyli ve Terisbutak
nehirleri geliyor, ayrıca onlar birleşerek Or nehrini
oluşturmaktadır.
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alanı kapsamaktadır: Naurzum Millî Doğal Parkı ve
Korgalçın Millî Doğal Parkı. Sarıarka bölgesinde
tuzlu su ve tatlı su gölleri mevcuttur. Bu göller,
Kuzey Kutbuna ve Güney’deki Aral-Irtaş Havzasına
doğru akan nehirlerin arasındaki sette bulunmaktadır.
Sarıarka-Kuzey Kazakistan Bozkır ve Gölleri, 2008
yılında UNESCO'nun Dünya Miras Listesine dahil
edilmiştir.
Resim 4. Sarıarka
Kaynak: qazaqstan3d.kz
MAĞARALAR
Kazakistan'da mağaraların iki çeşit mağaralar
bulunmaktadır: Turan speleolojik ülkesinin bir
parçası olan Üstürt veya Üstürt-Mangışlak ve ayrıca
speleolojik ülkeye ait olan Orta Tanrı Dağları eyaleti.
Mangışlak Yarımadası'nda, 20 metreye kadar
uzunluktaki üç düzineden fazla aşındırıcı boşluk
tanımlanmıştır. Üstürt platosunun Neojen kalkerleri
ve alçıtaşlarında, en büyüğü Utebayskaya mağarası
(100 m), Sarakamış mağarası (200 m) ve Boloyuk
madeni (uzunluk / derinlik 190/120 m) olan elliden
fazla mağara bilinmektedir. Özbekistan sınırındaki
Tanrı dağları'ın batı mahmuzlarında ülkenin en büyük
mağaraları, bunların arasında Uluçuri mağarası
(1500/250 m), Susingen mağarası (560/130 m), Lenin
mağarası (196/160 m), Bahar mağarası (300/200)
tanımlanmıştır. m). Acısay, Karasay mağarası ve
Kenungurtaş
gibi
kurşun-çinko
cevheri
yataklarındaki büyük boşluklar kaydedilmiştir.
Trans-İli Ala Dağları'nda, Bogdanovich buzulunun
altında, 1390 metre uzunluğunda ve 118 metre
derinlikte Oktyabr buzlu mağarası bulunmaktadır.
Kazakistan mağaraları eşsizdir- yeraltı gölleri,
sarkıtları, keşfedilmemiş dalları ve hatta tarih öncesi
insan izleri vardır (express-k.kz; 2018).
Masal Mağarası, ülkenin en derin
mağarasıdır. Mağaracılar, koridorlarının sadece 300
metresini keşfetti. Hemen hemen hepsi sarkıtlarla
kaplıdır. Mağara, ülkenin güneyinde Karatau
eteklerinde yer almaktadır. Bir zamanlar jeologlar
yerel dağlarda altın aradılar ve 50 metre derinliğinde
bir tünel kazdılar. Sonra labirent gibi görünen yeraltı
karst
mağaralarına
rastladılar.
Turistlerin
kaybolmamaları için içeri girmemeleri önerilir.

Resim 5. Masal mağarası
Kaynak: exk.kz
Konır Evliya Mağarası’nın içindeki yeraltı
gölüne ahşap basamaklar götürmektedir. Konır
Evliya mağarası, Cengiz dağlarında ülkenin
doğusunda yer almaktadır. Bir zamanlar tüm
hayvanları ile bir köy orada jungar istilasından
saklandı. Ve Kazak askerler bu mağarayı düşmanın
arkasına girmek için kullandılar, hem içinde birkaç
bin asker geceleyebilirdi. Mağaranın girişi çok dar sadece bir kişi içeri girecek ve sonra 40 metreye kadar
genişleyecektir. Mağaranın derinliği 120 metre,
yeraltı gölünün çapı ise yaklaşık 20 metredir. Mağara,
Muhtar Auezov’un romanı “Abai Yolu” nda
tanımlanmıştır ve ülkenin 100 sakral objesi listesine
dahil edilmiştir. Bayanaul'da ve aynı zamanda
ülkenin güneyinde aynı adı taşıyan mağaralar olması
dikkat çekicidir. Büyük Sel'den sonra, Peygamber
Nuh'un soyundan gelenlerin bu mağaralara
sığındıkları düşünülmektedir.
Ak Mescid Mağarası, ülkedeki en güzel ve
fotojenik mağara. Türkistan bölgesinin Baidibek
bölgesinde yer almaktadır. Uzunluğu 254 metre,
kemerlerin yüksekliği 25 metredir. Bu sadece bir
mağara değil, bahçenin içinde büyüdüğü bir
mağaradır. Girişinde hep kuş sürüsü uçmaktadır. Bir
zamanlar burada da, köyler, jongar istilasından
saklanıyordu. Dışarıdan bakıldığında burada bir
mağara bulunduğunun anlaşılmaması çok ilginçtir.
Eskiden burada yaşlı adamların toplanıp ibadet ettiği
camii bulunmuştur.
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günahsız bir insan Kuran sürelerini okuduğunda akan
bir su kaynağı bulunmaktadır.
IRMAKLAR – NEHİRLER
Kazakistan’da 8,5 bin küçük ve büyük nehir
bulunmaktadır. Yedi tanesinin (İrtiş, İşim, Tobul,
Ural, Sirderya, Ili, Şu) uzunluğu 1000 km'yi aşıyor.
En büyükleri - Hazar Denizi'ne akan Ural ve Emba,
Sirderya sularını Aral Denizi'ne, İrtiş, İshim, Tobul
ülkeyi geçip Arktik Okyanusu'na akıyor.
Kazakistan pek çok akarsu havzalarını
barındırmaktadır. Bunlar; Aral-Sirderya Havzası,
Balkaş-Alagöl Havzası, İrtiş Havzası, Ural-Hazar
Havzası, İşim Havzası, Nurasarısu Havzası, Şu-Talas
Havzası ve Tobul-Turgay Havzası’dır. Kazakistan’ın
bir diğer su kaynağı ise gölleridir. Kazakistan’ın
başlıca gölleri ise Balkaş, Kurgalcin, Kolsay, Büyük
Almatı, Alagöl, Tengiz ve Zaysan’dır. Balkaş Gölü
dünyanın 13. büyük gölüdür (Allahverdiyev, 2011:
54-59). Kazakistan’ın en önemli akarsuyu olan Ertis
aynı zamanda en çok su taşıyan akarsuyudur. Diğer
önemli akarsuları ise Ural, Emba, Sirderya, Sarısu ve
İli akarsularıdır (www.kazakhstan-tourist.isd.kz).

Resim 6. Ak Mescid mağarası
Kaynak: bilim-all.kz
Balayuk Mağarası, daha yeni keşfedildi,
ama hemen Üstürt mucizesi olarak adlandırılmıştır.
İçine kocaman bir uçak sığabilir, ancak girişi
görünmez. Balayuk tamamen düz bir vadiyi kuşatır.
Yeraltı kaynakları tarafından 120 metre derinliğe
sahip bu mağara oluşturuldu. Altında ve şimdi bir
yeraltı gölü var. Ve hiç kimse derinliğini ölçmedi.
Üstürt'ta bir sürü benzer karst mağarası olduğu dikkat
çekicidir.

Arktik Okyanus Havzası
İrtiş’in toplam uzunluğu 4.248 km'dir
(Kazakistan sınırlarında 1.700 km). Kökenleri Çin'de
bulunmaktadır. Kara Irtış denilen nehir Kazakistan
topraklarına girer ve Zaisan Gölü'ne doğru akar.
Gölden Beyaz İrtiş veya basitçe İrtiş ismini takip eder
ve Ob nehrine akar. Öskemen'un yakınında Yertys, en
büyük ve en derin olanı Bukhtarma olan birçok
koldan, İrtiş'deki Öskemen ile Semipalatinsk arasında
en büyüğü: sağ tarafta - Ulba ve Uba nehirleri - solda
Çar ve Kızılsu nehirleridir. İrtiş boyunca gezilebilir.
Yolcu gemileri ve botları, Çin sınırına doğru yüzer.
İrtiş nehri ticari değeriyle balık bakımından
zengindir. Steril, nelma, stellate mersin balığı, mersin
balığı, pike, levrek, havuz balığı sazan içerir. Son
zamanlarda, bir sazan, çipura, bir pike levrek ve bir
Baykal omul buraya getirildi. İrtiş’in sol kolları, İşim
ve Tobul'un Kazakistan'ın kuzey bölgelerinde akıyor
ve ülkenin dışında İrtiş’le birleşiyor.
İşim (Kazakistan'da 1700 km) Orta
Kazakistan'da doğar ve İrtiş'e akar. İşim Nehri’nin
toplam uzunluğu 2450 km, Kazakistan topraklarında
ise 1400 km’dir. Havzanın alanı 177.000 km2,
Kazakistan topraklarında ise 113.000 km2. Nehrin

Resim 7. Balayuk mağarası
Kaynak: www.itinari.com
Jılagan Ata (Ağlayan Dede) mağarası,
Güney Kazakistan bölgesi Karnak köyünün batısında
bulunmaktadır. 50 metre derinliğe sahip bu mağara,
hacılar arasında çok popüler. Rivayete göre yanında
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başlangıcından sonuna kadarki inişi 513 m, ortalama
eğim 21 cm/km. Nehir yatağı büküntülü ve onun
genişliği 40 ile 200 metre arasında değişir. Dibi daha
çok kumludur. Derinliği sığlıkta 0,1-0,3 m, derin
yerlerde (плёс) 8–10 m’ye kadardır. Ortalama vadi
genişliği 4–22 km’dir. Çok sayıda göllerle alüvyon
ovası büyüktür. Bahar döneminde (Nisan-Mayıs)
stokun %93,3, yaz-güz döneminde (Haziran-Ekim)
%5,8'i, kış döneminde (Kasım-Mart) %2.9’u
oluşmaktadır. Maksimum aylık ortalama debi 356
m³/s'dir. (Mayıs su taşması). İşim nehri yıllık
stokunun %80’ini veren kardan beslenir.
Petropavlovsk şehrinde ölçenen ortalama uzun
zamanlık (100 yıl gözlenen) debi 76 m³/sn, NurSultan şehrinde ise sadece 5,7 m³/sn'dir.
Tobol - (Kazakistan topraklarında uzunluğu
800 km'dir) Güney Ural’ın doğu yamacında başlar.
Kazakistan topraklarından geçer ve Rusya'da
İrtiş'e akar. Tobol’un uzunluğu 1591 km, havza alanı
ise 426.000 km²’dir. Güney Ural dağlarının kolu ile
Turgay platosunun sınırı – Tobol Nehri’nin doğduğu
yerdir. Tobol Nehri Sibirya Ovaları boyunca orta ve
aşağı akışlarında büküntülü yatağıyla geniş vadide
akmaktadır. Tobol havzasında toplam alanı 9 bin km²
ile 20 bin göl bulunmaktadır.
Uba – İrtiş nehri bu hehrin en önemli sol
akışıdır, Doğu Kazakistan bölgesinden akar.
Uzunluğu 278 km, havuz alanı 9850 km2. Siyah ve
Beyaz Uba birleşmesiyle oluşmaktadır.
Uba, diğer Rudny Altay nehirleri gibi - Ulba,
Narım, Kurçum ve Kaljir, doğal filtreler (kayalık
yatak, kumlu kıyılar ve dip) sayesinde temizdir, şeffaf
suya sahiptir.
Ulba – İrtiş’in sağ akışıdır, Öskemen'in
yanına akar. Uzunluğu yaklaşık 100 km, havza alanı
ise 5091 km2. Ivanov ve Uba bölgelerinde (Rudny
Altay) kaynaklanan, Gromotuha ve Sakin Ulba
nehirlerinin birleştiği yerde kurulmuştur. Başlıca
kolu Küçük Ulba’dır.
Ile Nehri’nin ismi, titreyen, pırıl pırıl
parlayan anlamına gelmektedir ve Moğolca "Ilansu"
kelimesinden türenmiştir. Ile, Orta Tanrı dağları'dan
aşağı akan Kunges ve Tekes nehirlerinin
birleşmesinden oluşur. Kazakistan içinde dağ arası
bir ova boyunca akar, vadisi geniş ve düzdür. Nehir
yatağı genellikle çalılar ve sazlarla büyümüş adalarla
ayrılmış kanallara ayrılır. Nehrin vadisi sadece
Kapşagay Boğazı bölgesinde daralır, sonra düzleşir.

Ile Balkaş içine birkaç kollu akar ve geniş bir delta
oluşturur.
Hazar Denizi Havzası
Ural, Ural Dağları'ndan doğar, Batı
Kazakistan'ı kuzeyden güneye geçer ve Hazar
Denizi'ne akar. Ural’ın toplam uzunluğu 2428
km'dir - Kazakistan sınırlarında - 1082 km.
Ural’ın ana kolları Sakmara, Çagan, Elek veya

Or. Olenti, Buldyrty, Sulugöl, Uil, Sakız ise yolda
kuruyor, Ural’a ulaşmıyor. Emba Nehri de Hazar
Denizi havzasına aittir. Islak yıllara ek olarak,
denize ulaşmayan nehir, kumlarda kaybolur.
Resim 8. Ural nehri
Kaynak: diapazon.kz
Emba,
Muğaljar
dağlarının
kuzeybatısında başlar ve Hazar Denizi'ne akar.
Nehrin uzunluğu 712 km'dir (selde), havza alanı
40.400 km²'dir. Muğaljar'ın batı yamaçlarındaki
kökenler Ural platosu ve Hazar ovaları boyunca
akmaktadır. Avrupa ve Asya arasındaki şartlı
sınırın nehir boyunca geçtiğine inanılmaktadır.
Emba havzası bozkırlarda ve yarı çöllerde
bulunmaktadır. Üst kısmında, erozyonla disseke
edilen Kretase platosunu temsil eder, alt kısımda,
nehir, neredeyse hiç fark edilmeyen bir sapmaya
sahip olan Hazar ovalarında akar.
Sirderya, Orta Tanrı
dağlarında
Kazakistan dışında başlar. Nehrin uzunluğu 2212
km'dir. Orta ve alt akımlarda (1400 km) ülkenin
topraklarından geçer. Sirderya, ülkedeki en
bulanık nehirdir (su bulanıklığı 1200g / mol3),
çünkü yolda 10-15 km genişliğinde taşkınlar
oluşturarak gevşek kayaları bulanıklaştırır. Ağır
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su baskınlarında Sirderya bazen taşar ve nehir
vadisinin
alt
kısmı
batar.
Kazakistan
topraklarında, sadece bir kolu bulunmaktaır Arıs. Aral Denizi'nin doğusunda birkaç küçük göl
vardır. Birçok küçük nehir ve akarsu bunlara
akar, bunlardan en önemlisi Şu, Sarısu, Turgay ve
Irgiz'dir.

Aral Denizi, Turan yaylalarında bulunan
bir göldür. Aral Denizi, Kazakistan'ın ikinci en
büyüğü, dünyanın dördüncü en büyüğüdür.
Kazakistan ve Özbekistan arasında yer
almaktadır. 1961'de Aral Denizi'ndeki su seviyesi,
seviyenin 53 m üzerindeydi. Alanı 66,1 bin km2, su
hacmi 1064 km3, uzunluğu 428 km'di. Nehir
sularının ekonomik amaçlar için yoğun kullanımı
nedeniyle, önemli bir antropojenik etkiye maruz
kalmıası sonucu bu alan 2002 yılında deniz
seviyesinin 20 m düşmüştür. Bunun nedeni denizi
besleyen suyun geri dönüşü olmayan alımıdır.
Böylece, 1974'ten beri Sirderya Nehri ve 1982'den
beri
Amuderya
her
zaman
denize
ulaşmamaktadır. Aral Denizi'nde 1100 ada vardı,
bazıları Kökaral, Barsakelmes ve Rönesans adası,
karaya bağlı yarımadalara döndü. Aral
Denizi'ndeki su seviyesindeki düşüş nedeniyle,
işgal ettiği bölge 40 bin km2 azalmıştır. Deniz iki
bölüme ayrılmıştır: Büyük Aral ve Küçük Aral.

DENİZLER VE GÖLLER
Kazakistan'da 48 binden fazla göl var.
Aralarından en büyüğü Aral Denizi, Balkaş, Zaysan,
Alakol, Tengiz, Seletengiz'dir. Kazakistan'ın
özelliklerinden biri göllerin ülke topraklarında
düzensiz dağılımıdır. İklim şartlarına bağlı olarak göl
sayısı kuzeyden güneye doğru azalmaktadır.
Güneyde tatlı su göllerinin sayısı azalırken, tuzluların
sayısı artmaktadır. Hazar ve Turan ovalarında, Batı
Sibirya Ovası'nda, Sarıarka'nın ovalarında ve güneydoğu dağlık bölgelerinde çok sayıda göl
bulunmaktadır. Halen Kazakistan'da toplam 10 bin
km2 alana sahip 4 binden fazla rezervuar inşa
edilmiştir. 90 km3 stokta taze su biriktirilmiştir.
Rezervuarların çoğu Orta, Güney ve Doğu
Kazakistan'da bulunmaktadır. Bunlar Bukhtarma,
Kapşagay, Şardara, Samarkand, Bugun, Akkol,
Kengir, Öskemen ve diğerleri.
Dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizi,
Avrupa ile Asya arasında yer almaktadır. Büyüklüğü
nedeniyle deniz denir. Hazar Denizi kıyı şeridi 7000
km'dir. Suları 5 eyaletin kıyılarını yıkar. Kazakistan,
çoğu Hazar Denizi'nin kuzey ve yarısı doğu
kıyılarının % 29'unu (2340 km) oluşturmaktadır.
Kazakistan içinde, Ural Nehri ve onun kolları Ilek ve

Resim 10. Aral denizi
Kaynak: sputnik.kz
Balkaş gölü, Hazar ve Aral denizlerinden
sonra Kazakistan'ın üçüncü büyük gölüdür.
Dünyadaki en büyük göller listesinde 14. sırada
yer alan, köksüz bir yarı tatlı su gölüdür. Gölün
özellikliği, suyun farklı kimyasal özelliklerine
sahip dar bir boğaz tarafından iki kısma
ayrılmasıdır - batı kısmında neredeyse taze, doğu
kısmında ise acı vericidir.
Göl Balkhash-Alakol su havzasına aittir ve
Kazakistan'ın üç bölgesinde (Almatı, Jambıl ve
Karaganda) yer almaktadır. Gölün kuzeyinde
Sarıarka, batıda Betpak-Dala yatıyor ve güneyde

Emba Hazar Denizi'ne akıyor.
Resim 9. Hazar denizi
Kaynak: azh.kz
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Çu-Ili Dağları, Taukum ve Saryesik-Atırau
kumları var.
Alakol (Ala) Kazakistan'ın en güzel
göllerinden biridir. Verimli suya ek olarak, tuz
gölü çamur ve mineral tuzların iyileştirilmesinde
zengindir.
Jongar
Aladağ'ın
kuzeydoğu
kenarında yer almaktadır. Flamingo sürüleri
görkemli bir şekilde Kuş Adası'nda durmaktadır,

Büyük Almatı Gölü, Almatı şehrinin 28.5
km güneyinde, Büyük Almatinka nehrinin
geçidinde, deniz seviyesinden 2511 m yükseklikte
bulunan bir dağ gölüdür. Her tarafta dağ zirveleri
ile çevrili, pırıltılı bir ayna gibi içi boş bir yerde
bulunur. Gölün üstünde üç ana tepe yükselir:
Sovyet Zirvesi (4.317 m), Ozerny Zirvesi (4.110 m)
ve Turist Zirvesi (3.954 m). Turisten batıda, şehir
merkezinden açıkça görülebilen Büyük Almatı
zirvesinin (3.681 m yüksekliğindeki bir piramit)
tepesi bulunur. Buzlu su ile beslenen göl, 1,6 km
uzunluğunda, yaklaşık 1 km genişliğinde ve 40 m

burada 40'tan fazla kuş türü yaşamaktadır.
Resim 11. Alakol gölü
Kaynak: tengritravel.kz
Markakol, Doğu Kazakistan'daki en güzel
dağ gölüdür. Markakol Gölü 38 km uzunluğunda,
19 km genişliğindedir. Rezervuar alanı 455
km2'dir. Markakol sahil şeridi yaklaşık 100
km2'dir. Göl nispeten derin: ortalama derinliği 14
metre ve en fazla 30 metre. Göl, deniz
seviyesinden 1447 m yükseklikte, kuzeyde
Kurşum sıradağları ile güneyde Azutau
arasındaki dağ arası havzada yer almaktadır.
Markakol'e yaklaşık 100 nehir ve dere
akmaktadır. Ve bu gölden sadece bir nehir akar Kaljir.

derinliğindeki bir kasedir, mevsime bağlı olarak
gölün rengi soluk yeşilden turkuaz maviye döner.

Resim 12. Büyük Almatı gölü
Kaynak: travelokazakhstan.com
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Kolsay göllerine Kuzey Tanrı Dağları'ın
incisi
denir.
Küngöy
Ala
dağlarının
mahmuzlarında dik, çam kaplı yamaçlara sahip
üç yayla gölü bulunmaktadır. Her gölün kendine
özgü bir çekiciliği vardır. Kristal berraklığında
mavi suda kraliyet balığı bulunur - gökkuşağı
alabalığı. İlk göl 1.818 m yükseklikte 1 km
uzunluğunda, ortalama Kolsay Gölü (2.252 m) en
büyük ve en güzel olanıdır, ilk gölden 5 km
uzaklıktadır. Üst Kolsay 4 km ileride ve 600 m
yükseklikte yer almaktadır. 6 km sonra, Kırgız
sınırında, mavi Issık-Göl gölünün muhteşem
manzarasına sahip Sarı-Bulak geçidi (3278 m).
Kaindı Gölü, deniz seviyesinden 2000
metre yükseklikte görkemli iğne yapraklı
ormanlar arasında yer almaktadır. Göl yaklaşık
400 m uzunluğunda ve neredeyse 30 m derinliğe
ulaşıyor Kaindı, Satı vadilerinin muhteşem
manzarasına, Çilik nehrinin vadisi kayalık sahilin
sıradağından açılıyor.
Resim 13. Kaindi gölü
Kaynak: tengritravel.kz

Kayrak şelalesi, Trans-İli Aladağ'ın kuzey
yamacında yer almaktadır ve Turgen geçidindeki

yedi şelalenin en büyüğüdür - yüksekliği yaklaşık 55
metredir. Suyun güçlü bir akışta aktığı üç basamaktan
oluşur. Bu nedenle Kazakça “keskinleştirme çubuğu”
anlamına gelen “Kayrak” adı verilmiştir.
Gorelniki, buz pateni pisti "Medeu" (Almatı)
ulaşılabilir aynı vadide şelaleler. Burada iki şelale
bulunmaktadır: Alt tarafı oldukça küçük, yaklaşık beş
metre yüksekliğinde üst tarafı ise yaklaşık yirmi
metre yüksekliğinde.

Zaisan Gölü, Kazakistan'ın doğusunda,
sıradağları arasında yer alan açık ve düz bir vadide bir
göldür: kuzey doğudan - Altay, kuzey batıdan - Kalba
ve güneyden - Tarbagatay. Çin sınırı, gölün doğu
kıyısından 60 km uzaklıkta, Çin tarafından, Kara İrtiş
Nehri akar ve Zaisan'a akar. Göl 420 m yükseklikte,
uzunluğu 105 km, genişliği 22-48 km, maksimum
derinliği 15 m'dir.
ŞELALELER
Turgen geçidi, kaplıcalar, şelaleler, iğne
yapraklı ve karma ormanlar, alpin ve denizaltı
çayırları, göller ve su kaynakları, şifalı bitkiler ve
meyveler bakımından zengindir. Turgen geçidi
şelaleleriyle ünlüdür - bunlardan yaklaşık yedi tanesi
vardır. Ayı Şelalesi, 30 metre yüksekliğini, çıkıntılı
kayalıklar ve yeşil çam ağaçlarıyla dikkatı çekiyor.
Bozgul Şelalesi ise, kayaya bir tünel açan güçlü bir su
akışı ile tanınmaktadır. Gorge'deki en popüler yer
Botan-Yeger istasyonudur. Burada, üç nehrin
birleştiği noktada, Turgen Boğazı maksimum
derinliğine ulaşır - 920 m. Asa Nehri boyunca eski
mezar höyükleri ve kaya resimleri vardır.
Resim 14. Kayrak şelalesi
Kaynak: kazakhstan.travel

Resim 15. Butakov şelalesi
Kaynak: inalmaty.kz
Butakov şelalesi Almatı yakınlarındadır ve
buz pateni pisti "Medeu" dan da ulaşılabilir. Bu
şelalenin yüksekliği yaklaşık 10-12 metredir.
Yalnızca yaz aylarında değil, kış aylarında da
etkileyici görünüyor: dev buz sarkıtları, türbülanslı su
akıntıları ile turistleri etkiliyor. Ancak, bu dönemde
çığların dağ yamaçlarından inmesi nedeniyle Ocak
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ayından Mart ayına kadar şelalenin ziyaret edilmesi
önerilmez.
Orta Asya'daki en yüksek şelale BurhanBulak'tır. Almatı bölgesinde, Jongar Alatau
dağlarında yer almaktadır. Şelalenin yüksekliği
yaklaşık 168 metredir. Korin geçidinde yer
almaktadır. Oradaki yol kolay değil, fakat akan hızlı
su akışının güzel manzarasını görmek için çabalara
değer.
Kokkol Şelalesi, Kazakistan'ın doğusundaki
en büyüğüdür ve Beluça Dağı'na yaklaşık 15
kilometre uzaklıktadır. Şelale ladin ve sedir
ormanlarıyla çevrilidir, ancak uzak olmasına rağmen,
turistler arasında çok popülerdir. Su akışının genişliği
yaklaşık 10 metre, yükseklik ise yaklaşık 60 metredir.
Rahman şelalesi, Katon-Karagai milli
parkının topraklarında bulunur ve aynı adı taşıyan
göle akar. Şelalenin yüksekliği yaklaşık 30 metredir.
Suyun dar bir dere düştüğü üç basamaktan oluşur.
Rahman şelalesinin suyu şifalıdır. Buraya sağlık
turizmi amacıyla iç ve dış turistler gelmektedir.
Rahman kaplıca tesisleri Moğolistan, Çin, Rusya ve
Kazakistan sınırlarının kesişiminde yer almaktadır.
Doğal radon suları olan radon banyoları, şu anda
dünyadaki birçok tesisteki sanatoryumlarda ve SPA
merkezlerinde kullanılan en yaygın prosedürlerden
biridir. Radon banyoları ve diğer balneoterapi
prosedürleri ciltteki mikro dolaşımı iyileştirir, kalp
fonksiyonunu normalleştirir, kan basıncını eşitler,
bağışıklığı arttırır, anti-inflamatuar etkilere sahiptir,
morfolojik bileşimi ve kan pıhtılaşmasını
normalleştirir, doku rejenerasyon süreçlerini uyarır
ve ana metabolizma üzerinde normalleştirici bir
etkiye sahiptir.
Arasan Şelalesi, Katon-Karagai Ulusal Parkı
topraklarındaki Rahman Şelalesi köyünden altı
kilometre uzaklıktadır. Rahman gölünden akan,
kayaların arasından sağanaklı bir dere ile akan ve
geniş basamaklarda Beyaz Bereli vadisine düşen bir
nehirden oluşur.

suların kuzey eteklerinde (kuzeyinde Alma-Ata il)
hakkında - termik radon klorür, sodyum sülfat, azot
içeren sular (Jarkent-Arasan, Kapal-Arasan)
bulunmaktadır.
Ülkenin
doğusunda,
sülfat-bikarbonat
sodyum-magnezyum (Rahman Kaynağı) ve termal
klorür-sülfat kalsiyum-sodyum kaynakları (BarlıkArasan) kaynakları bulunmaktadır. Kazakistan'ın
güneyinde termal nitrik asit sodyum bikarbonat suyu
(Sarıağaç), radon sülfat-hidrokarbonat sodyum klorür
(Merke) yer almaktadır. Cumhuriyetin kuzeyinde,
Kostanay bölgesinde, son yıllarda, sanatoryum
“Sosnovy Bor” bölgesinde kaynağın orta mineralize
sülfat-klorür sodyum suyu tıbbi amaçlar için yaygın
olarak kullanılmıştır.
Jarkent-Arasan, dağlık bir bölgede, Almatı
bölgesinin küçük Jongar Alatau (deniz seviyesinden
1100 m yüksekliğinde) mahmuzlarının üzerinde,
Burakojir nehrinin kıyısında, bir geçitte yer
almaktadır. Beş, üç, iki katlı binalarda yerleşmiştir
toplam 280 yatak kapasitesi vardır. Jarkent-Arasan
kaplıcasında doğal şifa faktörleri maden suyu ve şifalı
çamurdur. Sanatoryumda balneo ve çamur banyoları,
fizyoterapi, fizyoterapi, masaj, parafin, jinekolojik,
bağırsak, diş sulaması, dört odalı banyo, Charcot’un
duşu, dairesel duş, bilardo ve masa tenisi
bulunmaktadır.
Merke, Jambıl bölgesinde, Merke köyüne 12
km, deniz seviyesinden 750 m yükseklikte bulunan
balneolojik bir tesistir. Tesis, 185 standart oda ve 32
lüks oda olmak üzere 2 binadan oluşmaktadır. Temel
doğal şifa faktörü, radon içeriğine sahip eşsiz radon
mineral suyudur. Ana kimyasal ve balneolojik
endekslere göre, bu alanın suyu orta ve yüksek
radonlu flüorik şifalı maden suları grubuna aittir,
radonla zenginleşmesi bakımından Kazakistan
Cumhuriyeti ve Orta Asya'nın en eşsizlerinden
biridir. Tesis alanındaki iklimi de sağlıklıdır, aynı
zamanda, havanın iyonlaşmasında ve mikroklimatta
özel bir konsantrasyon yapan dağ nehri de
bulunmaktadır. Burada at sütü ile tedavi de
yapılmaktadır.

KAPLICALAR
Kazak Kardiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün
balneoloji bölümünün verilerine göre, ülkede
yaklaşık 500 maden suyu, 78 çamur gölü ve 50 iklim
yeri incelenmiştir. Jongar Alatau kuzey eteklerinde
Trans-İli Aladağ termal sülfat sodyum bikarbonat
(Alma-Arasan) ve brom, klorür, kalsiyum-sodyum

MİLLİ PARKLAR
Doğanın korunması ve Kazakistan'ın estetik
manzaralarının eşsizliğini korumak için yaratılan
milli parklar, nüfusun geniş kitleleri için en önemli
kültürel ve eğitimsel işlevleri yerine getirmektedir.
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Kazakistan topraklarında 8 tane milli park
bulunmaktadır. Bunlardan ikisi, Bayanaul ve
Kökşetav, Sarıarka Bozkılraları’nın dağ-orman
vahalarının topraklarında oluşmakta ve taze göllerin
sularını içermektedir (encyclopedia.kz).

Resim 16. Altın-Emel milli parkı
Kaynak: morena.kz
Bayanaul milli parkı, Pavlodar bölgesinde
yer almaktadır. Fiziksel-coğrafi bölgelere göre park
alanı, Sarıarka Bozkırları’nın Yerementau-Karkaralı
bölgesinde bulunmaktadır. Milli park, belirgin bir
irtifa kayışı ile orta derecede kuru ve kuru bozkırların
bir bölgesidir. Bayanaul Dağları'nın rölyefi, katmanlı
yapı ile ayırt edilir. Güneyde dağlar bir miktar azalır
ve kademeli olarak yaylaların daha alçak alanlarına
gider. Bayanaul masifinin en yüksek noktası Akbet
zirvesidir (1027 m). Jambak kordonunun kuzeybatısında Evliya-Taş mağarası bulunmaktadır.
Uzunluğu 30 m, genişliği 2.5 m'ye kadar ve
yüksekliği 5-7 m'dir. Burada Sabındıkol, Jasıbay ve
Toraygır'ın yanı sıra kurak mevsiminde sığ olan diğer
bazı küçük göller bulunmaktadır.

Harita 2. Kazakistan’da Bulunan Milli
Tabiat Parklarının Harita Üzerindeki Konumlar
Kaynak: Kazakistan Cumhuriyeti Orman ve
Tarım Bakanlığı Fauna Komitesi, 2019 :27.
Altın-Emel milli parkı, Almatı bölgesindeki
Kerbulak ve Panfilov bölgelerinde bulunmaktadır.
Merkezi malikane, Almatı'ya 250 km mesafedeki
Basşi
köyündedir.
Milli
park,
Kapşagay
rezervuarının kuzey kısmını ve Ili Nehri'nin sağ
yakasını, küçük ve büyük Kalka'ları, Aktau, Katutau
dağlarını, Jongar Alatau (Şolak, Degeres, Matay) 'nin
en uç güney batısındaki mahmutlarını, Altın-Emel
dağ silsilesi ve Koyandıtau sıradağının güney
kesimin ile Konırolen engin dağlararası vadisini
içermektedir. Kalkan tepelerinin arasında, hüküm
süren rüzgarlar, doğanın eşsiz olgusu - “Şan Dağ”
olarak bilinen devasa bir kum tepesine neden oldu.
Bu topraklarda zaman zaman çıkmasından, uçan bir
jet uçağının sesine benzeyen derin, titreşimli bir
uğultudan dolayı “şarkı söyleyen kumul” ismi
verilmiştir. Kum tepesi, Yedi Doğanın Harikaları
listesine girmiştir.

Burabay milli parkı, Akmola bölgesinde yer
almaktadır. Milli park, Köşetav Yaylası'nın
doğusunda bulunan Burabay dağ ormanını kaplar.
Park, aynı zamanda tatil merkezidir. Adı "Mavi Dağ"
anlamına gelen Kökşetau Dağı'nın yanı sıra Burabay
Gölü ve çam ormanlarına ev sahipliği yapan Burabay,
“Kazakistan’ın İsviçre'si” olarak bilinmektedir.
Burabay Gölü'ün tam ortasında yer alan Jumbaktas
Tepesi de turistlerin ilgisini çeken yerlerin başında
geliyor. Bir taraftan bakıldığında rüzgarda saçları
salınan genç bir kızı andıran kaya, diğer taraftan
bakıldığında ise yaşlı bir kadına benzetiliyor. Çam ve
huş ağaçlarından oluşan ormanlarda binden fazla
bitki çeşidi ile geyik, tavşan ve tilki gibi hayvanlar
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bulunmaktadır. Tedavi özelliğine sahip maden suyu
üretilen bölgede, şifalı çamur da bulunmaktadır.
Burabay, 45 sanatoryum, 700 turizm şirketi ve çok
sayıda oteliyle her yıl yüz binlerce turisti
ağırlamaktadır.
Ile-Alatau milli parkı, Trans-Ili Aladağ'ın
(Tanrı Dağları) kuzey makrosunun üzerinde,
Almatı'nın güneyinde yer almaktadır. Ülkenin
batısındaki Şamalğan Nehri'nden doğusundaki
Turgen Nehri'ne olan uzunluğu 120 km, genişliği 3035 km'dir.
Karkaralı milli parkı, Sarıarka’nın doğu
kesiminde yer alan Karkaralı ve Kent'in alçak
dağlarında yer almaktadır. Karkaralı dağlarının en
yüksek rakımı 1403 m, Kent dağ sırası 1469 m'dir.
Karkaralı dağlarının en yüksek zirvesi 1403 m, Kent
dağının zirvesi ise 1469 m'dir.

Çarın kanyonu çok etkileyici bir yer. 150
kilometreden uzun olan kanyonun bazı yerlerdeki
derinliği 300 metreye ulaşıyor. Kanyon on iki milyon
yıllıktır. Burası asıl kalıntı florasının korunmuş
olduğu gerçekten eski ve saygıdeğer bir yer.
Özellikle, burada, buz çağından kurtulan ve şimdi
resmen doğal bir anıt olarak kabul edilen eşsiz bir kül
korusu bulunmaktadır. Çarın Nehri, kaynağını
Ketmen sıradağının güney mahmuzlarından alan ve
turkuaz suları Ili Nehri'ne taşıyan kanyonun dibi
boyunca akar. 427 km uzunluğundaki hızlı
nehirlerdir. Gorge hem nehir vadisinden hem de dik
kayalıkların
üzerinde
bulunan
donanımlı
görüntüleme
platformlarından
hayranlıkla
izlenebilmektedir. En görkemli yerler arasında
Kaleler Vadisi, Taş Çanta ve Cadılar Boğazı
bulunmaktadır.

Resim 18. Çarın milli parkı
Kaynak: tengritravel.kz
Resim 17. Karkaralı milli parkı
Kaynak: karkaralinskpark.kz

KAZAKİSTAN’A ÖZGÜ FLORA VE
FAUNA

Katon-Karagay milli parkı, Altay - Beluça
Dağı'nın en yüksek zirvesinin, ondan uzanan
Listviyaga sıradağının ve Buhtarma ile Bereliya'nın
yüksek yaylalarının tepesinde yer almaktadır.
Güneyde, Buhtarma vadisinin ötesinde, güney
Altay'ın dağ zincirleri yükselir: Güney Altay
(Dzhagyrtau şehrinin en yüksek noktası - 3871 m),
Tarbagatay (Kristal şehir - 3094 m) ve Sarımsktakı
(Berkutaul - 3373 m).
Çarın milli parkı, Ili dağlararası havzasının
merkezinde, Almatı'ya 193 km mesafede yer
almaktadır. Çarın Kanyonu, Almatı şehrinin yaklaşık
iki yüz kilometre doğusunda, Kazakistan'da bulunan
eşsiz bir doğal anıt. Kanyon, Çarın Milli Parkı'nın bir
parçasıdır ve turistler arasında çok popülerdir.

Kazakistan, bitki ve hayvan dünyasına açıkça
yansıyan, Dünya Okyanusu'na erişimi olmayan bir
ülkedir. Bölgenin yarısından fazlası çöller ve yarı
çöller tarafından işgal edilmiş, yaklaşık onuncu kısım
dağlarda yer almaktadır, gerisi bozkırlar ve oldukça
az ormandır. Kazakistan'ın çoğu göçebe hayatına
yönelik sert bir topraktır, ancak bu şartlarda bile
devletin sembolü olan özel flora ve fauna vardır
(Belgibayeva, 2010:11) .
Fauna
Kazakistan'da oldukça çeşitli bitki ve hayvan
türleri görülebilir. Ülkenin genişliğinden dolayı,
buradaki flora ve fauna çok yönlüdür ve bölgeye
bağlı olarak değişir. Burada hem kurak çöller hem de
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dağ silsileleri, verimli ovalar ve balık bakımından
zengin nehirler var. Şimdi cumhuriyet bölgesinde
yaşayan birçok hayvan ve kuş türü buraya Çin ve
Akdeniz'den göç etti. Kazakistan'ın biyosfer
kompleksi şaşırtıcı ve çeşitlidir.
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Kazakistan faunasında 170'den fazla hayvan
türü, 480 kuş türü, yaklaşık 50 sürüngen türü,

yaklaşık 100 balık türü ve çok sayıda amfibi ve
omurgasız hayvan bulunur. Bozkır gopher, vole,
havaneli, hamster ve pika'nın yanı sıra tilki, kurt,
saiga antilop, porsuk, bodur yaşar. Kuşlar da var:
vinçler, kara serçeler, vb (Belgibayeva, 2010:11).
Kulan, vahşi bir Asya eşeğinin alt türüdür.
Dıştan, aynı anda bir at ve bir eşek gibi görünüyor,
ama ikincisinin aksine, bu tür eğitim için uygun
değildir. Kulan narin ve uzun bacaklı. Bu türün
özelliği büyük kafa ve kulaklardır. Kulanın
büyüklüğü iki metre uzunluğa ulaşır, bu da normal bir
eşekten önemli ölçüde daha büyük olmasını sağlar.
Kulan'ın kuyruğu 30-40 cm ulaşır. Kazakistan’da
Altın-Emel milli parkında bulunmaktadır.

Resim 19. Kulan
Kaynak: redbook.wikia.org
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Kar leoparı, en şaşırtıcı kedigillerden biridir.
Kaslı ve zarif, dağların tepesinde yaşıyor. Bu kediler
6 metre uzunluğa ve 3 metre yüksekliğe kadar
inanılmaz sıçramalar yapabilir. Kar leoparı tespit
edildiği maksimum yükseklik deniz seviyesinden 6
km idi. Bugün bile, bu tür tam olarak
incelenmemiştir, çünkü yaşadığı bölgeler araştırma
için kolay erişilebilir değildir. Leoparların kısa
pençeleri ve oldukça uzun kuyrukları vardır; bu,
zıplamalar sırasında koordinasyonun korunmasına
yardımcı olur. Irbis uzunluğu kuyruk ile iki metreye
ulaşabilir. Kazakistan topraklarında kar leoparı,
Rusya, Çin, Kırgızistan ve Özbekistan bölgeleri ile
sınırlanan güney-doğu ve güney bölgelerinde
bulunmaktadır.

Greig lalesi uzun yıllardır ephemeroid
birkisidir. Uzunluğu 50 cm, üç veya dört sapsız
yaprakları var. Çiçek rengi kırmızı, bazen portakal,
bazen de koyu sarıdır. Nisan’dan Haziran’a kadar
çiçekler açar. Haziran ve Temmuz’da olgunlaşır. Bu
tür, Tanrı Dağları'ın dağları ve patikaları boyunca
kuzey çöllerinden (Kyzylorda yakınında) Kurdai
geçişine (Jambıl, Güney Kazakistan ve Kyzylorda
bölgeleri) kadar yaygındır.

Resim 20. Kar leoparı
Kaynak: otyrar.kz
Arhar, bir tür dağ koyunudur. Arhar; orta,
güney, doğu ve güneydoğu Kazakistan dağlarında
yaşıyor. Dağ koyunları arasında en büyüğüdür (vücut
boyu iki metreye kadar olan erkeklerin uzunluğu,
ağırlığı - 200 kg'a kadar, dişiler biraz daha az), büyük
sarmal bükülmüş boynuzlu gri-kahverengimsi
renktedir (dişiler daha ince ve daha kısa olanlara
sahiptir). Argali, dağın keçilerine göre dağların daha
açık alanlarında yaşar. Argali nadir görülen bir
hayvandır, doğrudan yok edilmesinin yanı sıra
sıradan meralarda hayvancılıkla kalabalık olması
nedeniyle sayıları son yıllarda azalmıştır. Şimdi arhar
Kırmızı Kitap'ta listelenmektedir.

Resim 21. Greig lalesi
Kaynak: otyrar.kz
Saksaul, çatallı dallanma ve kırılgan genç
sürgünler ile çalılar veya küçük ağaçlar (1,5-12 m
yüksekliğinde). Yapraklar zıt küçük renksiz ölçekler
veya tüberküller şeklindedir (fotosentez yeşil dallar
tarafından gerçekleştirilir). Kök sistemi 10-11 m'ye
kadar uzundur, gövde düzensiz, güçlüdür, ancak
bazen kırılgandır. Kabuğun rengi beyaz, siyah veya
kahverengidir. Kazakistan bozkırlarına özgü bir bitki
türüdür. 2015 yılından itibaren koparılması
yasaklanmıştır.
Şrenka çam ağacı, Çam ailesinin Spruce
cinsinin ağaçlarıdır. Doğada, Tanrı Dağları, Jongar
Alatau'da ve ayrıca batı ve güney Çin'de yetişir.
Dağlarda deniz seviyesinden 1300-2700 m
yüksekliğe kadar yükselir. Taşlık yerlerde temiz ve
karışık ormanlar oluşturur. Kazakistan’da korunma
altında bulunmaktadır.

Flora
Kazakistan topraklarında yaklaşık 6 bin farklı
yüksek bitki yetişmektedir. Bununla birlikte, bu
rakamları komşu Rusya veya Orta Asya
cumhuriyetleriyle karşılaştırırsak, tür çeşitliliği o
kadar fazla değildir. Bunun birçok nesnel nedeni var:
ülkenin engin bölgelerinde (toprak, iklim vb.)
elverişsiz koşullar ve bölgenin tarihi ve jeolojik
gelişiminin oldukça yeni olması.
Sirderya-Karatau ilçesinde yaklaşık 1000
bitki türü vardır, bunların 150 tanesi bu alanda
yaygındır. Ayrıca, ladin, köknar, karaçam ve sedirden
oluşan
iğne
yapraklı
ağaçlar
ormanlarda
bulunmaktadır. Yaylalarda çok sayıda çalılık
çayırları ve çim otu bitkileri görülebilir (Belgibayeva,
2010:19)..
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UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİNE
GİREN DOĞAL NESNELER

Kazakistan topraklarının nesneleri arasında
Almatı bölgesindeki Kayalık, Karamergen ve
Talgar'ın antik yerleşimlerinin yanı sıra Jambıl
bölgesindeki Aktobe, Stepninskoye, Akırtas, Kulan,
Kostobe
ve
Ornek'in
antik
yerleşimleri
bulunmaktadır (www.unesco.kz; 25.11.2019).
Batı Tanrı Dağları, dünyanın en büyük yedi
dağ silsilesinden biri olan Tanrı Dağları'ın Orta Asya
dağ sisteminin bir parçasıdır. Batı Tanrı Dağları'ın
çeşitli bölümlerinin yüksekliği 700 ila 4503 metre
arasında değişmektedir. Bu nesne, son derece zengin
biyolojik çeşitlilik ile karakterize edilen çeşitli
manzaralarla doludur. Batı Tanrı Dağları bölgesi, bir
dizi meyve ağacı türünün kökeni olduğu ve çok çeşitli
orman türleri ve eşsiz bir bitki örtüsü ile karakterize
edildiği için küresel öneme sahiptir.

Sarıarka-Kuzey Kazakistan Bozkır ve
Gölleri, toplam 450.344 hektarlık, koruma altında
bulunan iki alanı kapsamaktadır: Naurzum Millî
Doğal Parkı ve Korgalçın Millî Doğal Parkı. Burada
Beya Sibirya Turnası, Dalmaçya Pelikanı, Pallas
Balıkçıl Kartalı gibi birçok yok olma tehlikesiyle
karşı karşıya olan nadir göçmen su kuşları için büyük
önem taşıyan sulak alanlar bulunmaktadır. Bu sulak
alanlar Afrika, Avrupa ve Güney Asya’dan
çiftleşmek üzere Orta Asya üzerinden Batı ve Doğu
Sibirya’ya giden göçmen kuşların güzergahı üzerinde
çok önemli noktalardır. Sarıarka’daki 200.000
hektarlık bozkırda ise, bölgeye özgü bitki örtüsünün
yanı sıra yok olma tehlikesi altında olan kuş türleri ve
eskiden bölgede çok yaygın bir tür olmasına karşın
kaçak avcılık nedeniyle günümüzde sayıları büyük
oranda
azalmış
olan
Saiga
antilopları
yaşamaktadırlar. Sarıarka bölgesinde ayrıca tuzlu su
ve tatlı su gölleri mevcuttur. Bu göller, Kuzey
Kutbuna ve Güney’deki Aral-İrtiş Havzasına doğru
akan nehirlerin arasındaki sette bulunmaktadır.
Sarıarka-Kuzey Kazakistan Bozkır ve Gölleri,
2008 yılında UNESCO'nun Dünya Miras Listesine
dahil edilmiştir (Ahmet Yesevi Üniversitesi,
2015:74).
İpek Yolu: Chang'an-Tanrı Dağları
Koridor Rota Ağı. 2014 yılında Kazakistan’ın 8
bölgesi Büyük İpek Yolu'nun bir parçası olarak
UNESCO Dünya Mirası Listesine dahil edildi. Bu
proje Çin ve Kırgızistan dahil olmak üzre Orta
Asya'daki Jetisu bölgesinden Çin Loyanade
bölgesine kadar toprakları içermektedir.

SONUÇ
Kazakistan’ın turizm sektörü bağımsızlığını
elde etmeden önceleri yeterince yatırım olmamasına
karşın, birlik üyelerinin ziyaretleri ile gelişmeye
başlamıştır. Sovyetler Birliği ülkeleri arasında geçiş
özgürlüğü Kazakistan’ın turizm açısından sıklıkla
ziyaretçi kabul ettiği bir ülke olmasını sağlamıştır.
Bağımsızlığını elde ettikten sonra turizm açısından
gelişmelere devam etmiş olan Kazakistan’da turizm
günümüzde önemli bir gelir kaynağı durumundadır
(Küçüktopuzlu ve Çakır, 2012: 333).
Turizm sektöründeki gelişmeler ulaşım
sektörü ile birlikte iç ve dış ticaret sektörlerini olumlu
yönde etkilemektedir. Bunun yanı sıra turizm
altyapısı ve konaklama işletmelerinin gelişimi sanayi
ve inşaat sektörlerinde etkili olmaktadır.
Kazakistan’da turizmin hukuki açıdan ele
alınabilmesi için 1992 yılında yasa çıkartılmış, 1993
yılında turizm endüstrisinin gelişimi için Ulusal
Program hazırlanmıştır ve 1997 yılından 2030 yılına
kadar olan süreçteki turizm stratejileri geliştirilmiştir.
Kazakistan’da turizm ile ilgili kararları alan bakanlık
2006 yılına kadar Sağlık, Kültür ve Eğitim Bakanlığı
bünyesindeki Turizm Komitesi tarafından alınmıştır.
Ancak 2006 yılından itibaren Turizm ve Spor
Bakanlığı kurulmuştur (https://www.tursab.org.tr,
erişim tarihi: 03.02.2020).
Kazakistan’da turizm genel itibariyle yavaş
gelişmekte olan bir endüstri alanı olarak
görülmektedir. Çünkü kendi turistik mamulünü
pazarlamak
için
devletin
sermayesi

Resim 22. Şrenka çam ağacı
Kaynak: mountain.kz
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olgunlaşmamıştır. Fakat 1999-2005 seneleri arasında
Kazakistan’ın önemli kurumları tarafından bir milyar
iki yüz kırk milyon dolar hacminde yüz yetmiş bir
tane yatırım anlaşması yapılmıştır (Kvartalnov,
2001:205).
Bahis olunan anlaşmalar uzun süreli
anlaşmalardır. Turizm sektörüne yatırım koyan
mevduat sahipleri yatırım seçimlerini ham madde ve
doğa kaynaklarının zenginliği ile istikrarlı politikanın
varlığı ile açıklamaktadırlar. Temiz yatırım şartları
ülke yurttaşları dışına yabancı yatırımların da ilgisini
çekmektedir. Bu bağlamda ülke ekonomisine destek
olmak amacı ile 2001 tarihinde iş vizesi uygulaması
yerine yatırımcı vizesi kullanılmıştır (Kvartalnov,
2001:206).
2023 yılına kadar turizm endüstrisinin
gelişimi üzerine güncellenerek 2017 yılında Turizm
konsepti hükümet kararnamesi tarafından onaylandı.
Temmuz ayında, bir “Kazak Turizmi” ulusal bir proje
yönetimi kapsamında turizmin Olimpiyat parkuruna
girdiği belirtildi. Proje yönetimi 2025 yılına kadar
turizmin
payını
%1'den%8'e
yükselmesini
planlamaktadır (Strategy 2050, 2019).
2017 yılında organize edimiş EXPO 2017
Astana Uluslararası fuarında 100 ülke ve 10
uluslararası örgüt katılımcı olmuştur. Fuara yurt
dışından 2 milyon turist gelmiştir. Bu faaliyet
Kazakistan tanıtım doğrultusunda büyük bir rol
oynamıştır.
Kazakistan geniş bir arazi üzerinde kurulmuş
olmanın avantajlarını turizm alanında mümkün
olduğu
kadar
kullanmayı
başarmaktadır.
Topraklarında geniş steplerden, devasa kanyonlara,
dağcılık için zirvesi her mevsim kar ve buzullarla
kaplı dağlardan çöllere kadar pek çok farklı güzelliği
barındırmaktadır. İpek Yolu’nun tarihinde önemli bir
yere sahip olan Kazakistan, Sovyetler zamanında
kurulmuş olan uzay tesisleri ile de farklı alanlarda
turistik faaliyetler gösterebilmektedir. Ülkenin
kendine has kültürü de Kazakistan turizminin ilgi
çekici yanlarındandır. Örneğin, kartal ile avlanma
etkinlikleri Kazakistan’ın av turizminin en ilgi çekici
faaliyetlerindendir.
Kazakistan’ın İpek Yolu güzergahında yer
alması turizmin gelişmesi için ülkenin en güçlü
kozlarındandır
(yanlarındandır).
Kazakistan
topraklarında, Karakum ve Kızılkum’dan, Merv ve
Harezm vahalarından Sarıarka’nın ovalarını geçerek
Pamir ile Tanrı Dağları, Altay ve Karadağ’ın

zirvelerinden geçip Murgap, Amuderya, Sirderya,
Jayık ve ġu nehirlerinin kıyılarından öteye yol alan bu
kervan yolu Doğu Türkistan ile Jetisu arasındaki
Aksu’dan yola çıkarak Issık Gölü’ne kadar
uzanmaktadır. Kazakistan‟da İpek Yolu‟nun 1700
km’lik bölümü mevcuttur, bu toplam İpek Yolu’nun
yüzde 15’lik kısmını oluşturmaktadır.
Kazakistan, benzersiz güzelliklere sahip olan
doğal kaynaklara, göçmen halkının eski kültürlerine
ve kullanılmamış turistik potansiyele sahiptir.
Turistik arz kaynakları ülkedeki turizmin yoğun
gelişimini, halkın istihdamını ve turizme yakın olan
alanların gelişimini teşvik ederek millî ekonomiye
yatırımın artmasını sağlamaktadır. Modern eğilim
gelişiminde turistler daha önce gittikleri yerlere değil,
turistik sektörü yeni gelişmekte olan ülkeleri
seçmektedirler, bu doğrultuda Kazakistan’ın
çekiciliği artmaktadır (Abishov ve Kurban, 2016: 8)
Ülkenin çarpıcı güçlü yanlarından bir diğeri
de turizmin çeşitlendirilmesine olanak veren coğrafi
ve doğal yapısı, flora ve fauna açısından zengin doğal
güzellikler, dağ, çöl ve step manzaralarının aynı
coğrafyada bulunarak ilgi merkezi olmasıdır.
Ülkenin turizm potansiyeli, dinlenirken aktif
olmayı da sevenler için son derece elverişlidir.
Örneğin, bu anlamda turistlerin özellikle tercih
ettikleri yerlerinden biri dağ kayak sayfiye şehri
Şımbulaktır. Medeu buz pateni alanı ve ŞuçinsBurabay sayfiye şehri sayesinde kayak turizminin
gelişmiş olması Kazakistan’ı kış turizminde güçlü
kılmaktadır.
Alpinizm, rafting, safari turları gibi maceraya
dönük alternative turizm geliştirme olanaklarının da
bulunması Kazakistan’ı türistik ürün çeşitlemesinde
yeni destinasyon olarak avantajlı konuma
getirmektedir.
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(47)
Ebrahim AL-YAMANI147
ARAP BAHARININ YEMENE ETKİLERİ ve YAŞANAN ZORUNLU GÖÇ HAREKETLİLİĞİ
THE EFFECTS OF THE ARAB SPRING IN YEMEN and THE EXPERIENCED FORCED
MIGRATION MOBILITY

ÖZ
Tunuslu bir seyyar satıcı olan Muhammet Buazizi’nin ekonomik sorunları protesto amacıyla kendini
hükümet binasının önünde yakmasıyla başlayan Arap Baharı kısa süre içerisinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika
ülkelerinde hızla yayılmıştır. Tunus, Mısır, Libya ve Yemen’de iktidardaki rejimlerin devrilmesine neden olan
Arap Baharı, Suriye’de Esat rejiminin silahlı muhalefete direnmesiyle seyir değiştirmiştir. Bölgede iktidarların
darbeyle devrilmesi ve siyasi istikrarsızlığın hüküm sürmesi uluslararası bir sorun haline gelmiş, bölgesel ve
küresel güvenlik açısından ciddi sorunlara sebebiyet verecek potansiyele sahip olmuştur.
Yemen’de Ulusal Diyalog Konferansının çabaları sonuç vermemiş ve ülkedeki grupların neden olduğu
kaos ve çatışma ortamı, El Kaide’nin de bölgede yaygınlık göstermesiyle birlikte bir çıkmaza dönüşmüştür.
Hazırlanan bu çalışmada Arap Baharı süreci öncesinde Yemen’in durumu, Arap Baharı’nın ortaya çıkışı ve
Yemen’e etkileri, Arap Baharı sonrasında yaşanan zorunlu göç üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Arap baharı, direniş, siyaset, göç, kaos, istikrarsızlık.

ABSTRACT
The Arab Spring spread rapidly in the Middle East countries and North Africa during a short period
of time after Mohamed Bouazizi, the Tunisian street vendor, burned himself in front of the government
building as a protest against his economic problems. The Arab Spring caused the overthrow of the ruling
regimes in Tunisia, Egypt, Libya and Yemen. In Syria, the course of the resistance changed from a peaceful
into an armed resistance. The fall of countries in the Middle East through either a coup or a political instability
become an international problem which may cause serious problems at the regional and global security level.
The efforts of the National Dialogue Conference in Yemen did not yield any results. Besides, the chaos
and the conflict caused by armed groups in the country turned into a dead end with the spread of Al-Qaeda
in the region. In this study, the focus is on the situation of Yemen before the Arab Spring, emergence of the
Arab Spring and its effects on Yemen as well as the forced migration after the Arab Spring.
Keywords: Arab spring, resistance, political, migration, chaos, instability.
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GİRİŞ
2010 yılının sonunda, domino etkisiyle tüm Arap coğrafyasına yayılan olan Arap Baharı, Tunus’lu
Muhammet Buazizi isimli bir seyyar satıcının kendini ateşe vermesiyle başlamıştır. Halk hareketleri kısa süre
içerisinde çok sayıda taraftar toplamış ve bölgenin hemen her yerini etkilemiştir. Tunus, Mısır, Suriye gibi
Arap Cumhuriyetlerinin yanı sıra, Suudi Arabistan ve Umman ile Arap Yarımadası’nın en fakir ülkesi kabul
edilen Yemen’de ciddi şekilde etkilenmiştir (Asseburg 2011, 34-38). Otokratik yönetimler, kamu
kurumlarının işlevsizliği, eşitsizlikler, yolsuzluklar, adam kayırma ve kamu kaynaklarının haksız kullanımı
gibi nedenler ayaklanmaların ortak nedenleri olarak sıralanabilir. Fakat her Arap ülkesinde sürecin tarih ve
demografik yapı gibi çeşitli etkenlere göre şekillendiğini belirtmek gerekir. Ayrıca halkın tutumu da sürecin
işleyişinde belirleyici olmuştur. Yemen de Arap Baharı ile içinden çıkılmaz görünen bir yapıya
büründürmüştür.
Bu çalışmanın temel amacı Arap Baharı’nın Yemen’e etkilerini ve yaşanan zorunlu göçü incelemektir.
Bu sebeple öncelikle Arap Baharı hareketlerinin öncesinde Yemen’in durumu incelenmiş ardından Arap
Baharı’nın ortaya çıkışına da değinilerek toplumsal hareketlerin Yemen’i nasıl etkilediği ele alınmıştır. Ayrıca
Arap Bahar’ının Yemen’e sıçramasının ardından mevcut durumun giderek kötüleştiği ve nihayetinde bölgeden
zorunlu göçlerin yaşandığı da çalışmanın son başlığında aktarılmıştır.
ARAP BAHARI ÖNCESİNDE YEMENİN DURUMU
Yemen, her ne kadar Romalılar tarafından “Mutlu Arabistan” şeklinde adlandırılmış olsa da tarihi
boyunca birçok iç savaşa, darbeye ve siyasi krize şahitlik etmiştir (Sharqieh 2011, 221). Bütün bunlar devlet
yapısını şekillendirmiş ve elbette geleceğini belirlemiştir. Bu sebeple Yemen’i anlamak ve mevcut
sorunlarının nedenlerini ortaya koyabilmek için öncelikle ülkenin çatışma ve krizler ile dolu tarihinin
incelenmesi gerekmektedir. 2011 yılında başlayan toplumsal hareketlerin öncesinde ülkenin siyasi, ekonomik
ve sosyal durumunun değerlendirilmesi yaşanan olayların ve sonuçlarının daha kolay anlaşılmasını
sağlayacaktır (Durac 2012, 15). 1990 yılından toplumsal hareketlerin başlangıcı olarak görülen 2011 yılına
kadar geçen süreç Yemen’in mevcut konumunu tayin etmede oldukça etkili olmuştur.
1990 tarihinde her ne kadar birleşme yaşansa da Yemen’in tarihi boyunca hiçbir zaman gerçek anlamda
bir ulus olamadığını belirtmek gerekir. Büyük çöllerden ve zorlu arazilerden oluşan bu devlet silahlı aşiretlere
ev sahipliği yapmıştır. Bu ve benzeri yapılanmalar sebebiyle zaman zaman başkent dışındaki şehirlerin
kontrolü kaybedilmiştir (Terrill 2011, 3).
Aşiret ve benzeri yapılanmaların ülkenin hemen her bölgesinde görüldüğü bilinmektedir. Bunlar
arasından bilhassa Zeydilik, ülkenin ağırlıkla kuzey bölgelerinde faaliyet göstermektedir. Zeydilik; Şiiliğin 12
İmam inancından daha farklı, kendine özgü kollarından biri olarak görülür ve zamanla yine Yemen’de yaygın
olarak görülen Şafi (Sunni) inancına yakınlaşmıştır. Kasımî Hanedanlığını mensup Zeydi imamlar, 17.
yüzyıldan 19. yüzyılın başına kadar Yemen’i yönetmiş ve ülkenin kuzey bölgelerinde ilk siyasî düzeni
kurmuşlardır. Hamit Ed-Din Hanedanlığı ise 1904-1962 yılları arasında merkezî bürokrasinin ilk örneklerini
ortaya koymuştur (Hill ve Nonneman 2011, 7; Terrill 2011, 4).
Bunlar dikkate alındığında belirtilen dönemde ülkenin kuzeyinde geleneksel şekilde sürdürülen bir
yönetimden bahsedilebilir fakat bu yönetim 1962 yılında devrilmiş ve geleneksel tarzın yerini seküler ve
ideoloji esaslı bir cumhuriyete bırakması için çaba gösterilmiştir (Hill ve Nonneman 2011, 7). 1962 yılının
Eylül ayında Yemen’in ünlü aşiretlerinden kabul edilen Haşhid aşiretinin şeyhi Abdullah El Ahmar’ın da
desteğini alan ve Nasır taraftarı olan Albay Abdullah El Sallal, Yemen’in kuzeyinde gerçekleştirdiği darbe
hareketiyle İmam El Bedr’i iktidardan indirmiş ve ardından Yemen Arap Cumhuriyeti’ni ilan etmiştir. Fakat
1968 yılında benimsenen uzlaşmacı tutuma kadar geçen süreç incelendiğinde görülmektedir ki Suudi
Arabistan’ın desteğini alan kesim tarafından Yemen Arap Cumhuriyeti’nin ilanı reddedilmiş ve isyan
hareketleri düzenlenmiştir. Fakat nihayetinde 1970 yılında Suudi Arabistan, ateşkes ilan etmiş ve Yemen Arap
Cumhuriyeti’ni tanımıştır (Sharqieh 2011, 222).
İç savaş halindeyken ülke içindeki ittifaklar zamanla çeşitlenmiş ve günümüze kadar devam etmiştir.
Bu ittifakların tarafları kimi zaman aşiretler ile devlet, kimi zaman ise ülke içindeki güçler ve Suudi Arabistan
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olmuştur. Bütün bunların Yemen’in günümüzde hala sahip olduğu “parçalı yapısını” oluşturduğunu
söylenebilir (Hill ve Nonneman 2011, 7).
Kuzey Yemen’de ortaya çıkan iç savaşın ardından, 1967 yılında ülkenin güneyinde İngiliz desteği ile
bağımsız bir devlet kurulmuştur. İngiliz mandası, Güney Yemen’de hâkimiyetini sürdürürken Aden ve
çevresinde daha önce Arap Yarımadası’nda görülmemiş bir toplumsal sınıfın ortaya çıkmasına sebep
olmuştur. Radikal sol eğilimlere sahip bu sınıf, şehirli işçi sınıfı olarak nitelendirilmiştir. Zamanla ulusal bir
hareket haline dönüşmüş ve bölgenin sosyo-politik dinamiklerinin değişmesine neden olmuştur (Hill ve
Nonneman 2011, 7). Ülkenin bu tarihlerde “Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti” olarak tanımlanması da
bu durum ile ilişkilendirilebilir. Bu hareket ile Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti, Arap dünyasının ilk
Marksist devleti olarak kabul edilmiş ve Sovyet bloğuna yaklaşmıştır.
1980’li yılların sonlarında ise iç çatışmalar şiddetlenmiştir. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve büyük
destek gördüğü Sovyetler Birliği’nin dağılması ile hem ekonomik hem de siyasi açıdan büyük bir çıkmaza
doğru sürüklenmeye başlamıştır.
Ülkenin içinde bulunduğu bu kriz ortamında aynı zamanda petrol kaynaklarının çıkarılması konusunda
da ciddi anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Güney yönetimi ile Kuzey yönetimi arasında yaşanan anlaşmazlıklar
ve çıkar çatışmaları halkın bütünleşme arzusunu şiddetlendirmiş ve 1990 yılında Yemen Cumhuriyeti
kurulmuştur. Ülkedeki ikili yönetim ve kriz ortamı dikkate alındığında anlaşılmaktadır ki siyasi ve ekonomik
başarının sağlanabilmesi ancak uzlaşma ile mümkündür. Bu sebeple Güney Yemenli liderlerin birçoğu çok
partili demokratik bir sistemin benimsenmesini ve ülkenin güney ve kuzey kesiminin birleşmesini tavsiye
etmiştir. Fakat bu tavsiyeler tam olarak gerçekleştirilememiş ve başarılı olunamamıştır. 1978 yılında Kuzey
Yemen lideri Ali Abdullah Salih’in birleşik yemenin başına geçmesi ve Güney Yemen bölgesinin yönetim
kademesinden uzaklaştırılması bunun en büyük sebeplerindendir. Salih yönetiminin bu saldırgan tutumu
ülkenin kuzeyi ile güneyi arasında görülen siyasi, ekonomik ve sosyal farklılıklar ile birleşince Güney ve
Kuzey Yemen’in ayrılğı fikei yeniden benimsenmeye başlanmıştır. 1994 yılında Güney Yemen tekrar
ayrılmak için bir savaş başlatmış fakat başarısız olmuş ve Kuzey kuvvetleri Güney Yemen’in başkenti olarak
kabul edilen Aden’i ele geçirmiştir. Aden’in ele geçirilmesinden iki ay sonra iç savaş son bulsa da Kuzey
Yemen’in galip gelmesi ile toprak ve iş imkânlarından, ulusal kaynakların kontrolüne kadar birçok noktada
meşruiyet sorunu giderek artmıştır (Hill ve Nonneman 2011, 7; Sharqieh 2011, 222; Terrill 2011, 6).
2007 yılında “Güney Hareketi” olarak adlandırılmış bir grup tarafından memnuniyetsizlikler dile
getirilmiş ve Kuzey Yemen yönetiminin başarılı ekonomik adımlar atamaması ve siyasi baskı ortamı
oluşturması gibi gerekçeler ile çok sayıda destekçi toplanmıştır. Salih yönetimi ise yapılan eleştirilerin çözüme
kavuşturulması yerine sert tedbirlerle bastırılmasını tercih etmiştir (Sharqieh 2011, 222). Ayrıca belirtmek
gerekir ki ülkenin mevcut yönetiminden memnun olmayan sadece ülkenin güney kesimi değildir. Salih
yönetiminin baskıcı yöntemleri bütünleşmeyi engellemiş ve merkezi yönetime karşı isyanların
gerçekleştirilmesine sebep olmuştur. Ülkenin hem güneyinde hem de kuzeyinde görülen ayaklanmalar giderek
şiddetlenmiştir.
Yemen nüfusunun yaklaşık %40’ını oluşturan ve Sanaa’nın kuzeyinde yoğunlaşan bir Şii topluluğu
olarak nitelendirilebilecek Husiler, isyanlarda ve ayaklanmalar da en fazla ön plana çıkan gruptur. Öyle ki
2014 yılından sonra Salih rejimine karşı bir gerilla savaşı dahi başlatmıştır. Küçük çapta ayaklanmaların büyük
bir başkaldırışa dönüşmesi ve binlerce Husi destekçisinin yakalanması ve ortadan kaldırılması durumu
alevlendirmiştir. 2007 senesinde Katar’ın uzlaşma amacıyla barış anlaşması önermesi de fayda sağlamamıştır
(Hill ve Nonneman 2011, 17; Terrill 2011, 8,17-18).
2009 yılının ardından Husi güçleri isyan hareketlerini Suudi Arabistan topraklarına da taşımıştır. Buna
gerekçe olarak ise Yemen ordusunun topraklarını kullanmasına izin vermesi olarak gösterilmiştir. Fakat
elbette bu hareket karşılıksız kalmamış ve Suudi Arabistan kara ve hava kuvvetlerini bölgeye sevk ederek
karşılık vermiştir. Suudilerin bu adımı ile bölgedeki etkinliğini artırmayı hedefleyen İran’a da bir mesaj
verdiği anlaşılmaktadır. Çünkü Zeydilerin İranlı din adamlarının etkisiyle inançlarını 12 imam Şiiliğine
yakınlaştıracağı fikri Suudileri tedirgin etmektedir. Bu tedirginliğin farkında olan Salih rejimi de 2007
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yılından itibaren tedirginliğin artırılması için fazlaca çaba sarf etmiştir (Hill ve Nonneman 2011, 17-18-19;
Terrill 2011, 22-23).
2010 yılında Katar’ın yeniden arabuluculuk çalışmalarını başlatması ve ateşkes sağlanması için destek
olması da ne yazık ki fayda sağlamamıştır. Salih yönetiminin tutukladığı yüzlerce Husi serbest bırakılmış
ancak yeniden yapılandırma için gerekli fonlar bölgeye gönderilmemiş ve insani yardım örgütlerinin girişine
izin verilmemiştir. Yaşanan yeni bir çatışma ile binlerce insan ölmüş veya bölgeyi terk etmek zorunda
kalmıştır (Sharqieh 2011, 22-23).
Bahsettiğimiz bütün bu sorunlara ek olarak 2009 yılında Suudi Arabistan kaynaklı El Kaide (AYEK)
terörü de bölgeyi derinden etkilemiştir. Suudi Arabistan’ın el Kaide ile mücadelesi sonucunda Yemen’e kaçan
terör örgütü üyeleri Yemeni yeni üs bölgesi olarak seçmiştir. Bu örgüt kısa süre içerisinde Yemen’de büyük
güç toplamış, çok ciddi eylemler gerçekleştirebilecek hale gelmiştir. Örgütün hızla güç toplamasının en büyük
nedeni Yemen’in içerisinde bulunduğu siyasi istikrarsızlık ortamıdır. Yönetimin ülkenin tamamını kontrol
edemiyor olması ve bu sebeple örgütün kendine rahatlıkla sığınma alanları bulması da sebepler arasında
gösterilebilir (Boucek 2011, 3).
Kısacası Arap Bahar’ından önceki süreçte Yemen’in kuzeyinde var olan Husi Hareketi 2004 yılından
beri çatışmaların yaşanmasına sebep olmuştur. Güneyde ise Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti’ni temsil
eden idari birimlerin tam olarak kabul edilmemiş olması ve güney halkının haklı taleplerinin rejim tarafından
dikkate alınmaması ayrılıkçı hareketlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 2019 yılında El Kaide terör
örgütünün Yemen’de yeniden yapılanması da bölgedeki dengeleri sarsmıştır. Arap baharı protestolarının
henüz başlamadığı yıllarda dahi ülkenin tahminen üçte ikilik kısmının merkezi hükümetin kontrolü dışında
olduğunu söylemek mümkündür (Sharqieh 2011, 223-224).
ARAP BAHARININ ORTAYA ÇIKIŞI ve YEMENE ETKİLERİ
2010 yılının sonları ve 2011 yılının başlarında ortaya çıkmış Arap Baharı kavramı, Arap toplumlarının
maruz kaldığı yolsuzluk, zulüm ve diktatörlüğe karşı barışçıl protestoların ve ayaklanmaların
yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmış ve kısa sürede hızlı bir şekilde yayılmış ve büyümüştür. Arap Baharı
sonrasında kimi ülkelerde mevcut hükümetler devrilirken kimileri ise kendi istekleriyle değişime gitmek
zorunda kalmıştır. Ayrıca bugün halen küçük ve büyük çaplı eylemlerin düzenlendiği veya silahlı çatışmaların
devam ettiği ülkeler de vardır.
Arap Dünyasında devrimlerin fitilinin ateşlenmesi ilk kez Tunus’ta gerçekleşmiştir. Mevcut rejimlerin
kaldırılması talebinin doğmasıyla yaşanan toplumsal hareketler, Tunus vatandaşı Muhammed Ebu Azizi’nin
17 Aralık 2010 tarihinde sebze sattığı tezgâhına belediye yetkilileri tarafından el konulmasını protesto etmek
için kendisini ateşe vermesiyle alevlenmiştir (Çendek ve Örki, 2019). Azizi’nin 4 Ocak 2011’de vefat
etmesinin ardından 6 Ocak 2011 tarihinde George Washington Üniversitesi’nde Siyasi Bilimler Profesörü
Mark Lynch’in, “Foreign Policy (FP)” isimli dergide “Obama’s Arab Spring (Obama’nın Arap Baharı)” adlı
makalesi yayınlanmıştır. Bahar kavramının önceleri Avrupa’da devrimler için kullanıldığı bilinse de Arap
Baharı kavramının ilk kullanımı bu makalede olmuştur.
Ardından Arap Baharı hareketleri 25 Ocak 2011 tarihinde Mısır Arap Cumhuriyeti’ne sıçramış ve lider
Hüsnü Mübarek’in devrilmesine sebep olmuştur. Aynı şekilde 15 Şubat 2011 tarihinde Libya halkı, Libya
lideri Muammer Kaddafi’nin yönetimine son vermiş ve ilerleyen süreçte etkileri tüm Arap coğrafyasında
görülmüştür. Bunların en Suriye’deki protesto hareketleridir. 15 Mart’ta Suriye’de geniş kapsamlı barışçıl
protesto eylemleri başlamıştır. Bu eylemler sayesinde 48 yıldır devam eden olağanüstü halin kaldırılmış ve
bazı anayasal düzenlemeler yapılmıştır. Yaklaşık sekiz bin kişinin hayatını kaybettiği bilinmektedir. İlerleyen
süreçte uluslararası toplum, Beşar Esad’ın yönetimden çekilmesini talep etmiştir (Bâzîb, 2016: 7-8).
Arap Baharından şiddetli şekilde etkilenen bir diğer ülke ise Yemen’dir. Zira devrim hareketlerinin
görüldüğü diğer ülkelerle tarihi ve siyasi sorunları açısından benzerlikler taşıyan Yemen'in bu devrim
dalgasından etkilenmemesi mümkün değildir. Tunus devrimine benzer şekilde Yemen Cumhuriyeti’nde de
halk gösterileri düzenlemiştir. Salih’in iktidarı bırakması çağrısıyla öğrenciler, hukukçular ve aktivistler
gösteriler düzenlemiştir. Göstericiler işsizlik, yolsuzluk ve Ali Abdullah Salih’in gerçekleştirmesi beklenen
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birçok anayasal düzenlemeyi protesto etmek için sokağa inmiştir. Ve nihayetinde önce Başkan Salih’in 24
Ocak’taki “Yemen, Tunus değildir” açıklaması ve sonra da Mısır’daki 25 Ocak devrimi ile Yemen’de görülen
hareketlilik şiddetlenmiştir.
Fakat Ekonomik göstergelerin oldukça düşük olduğu Yemen’de Arap Baharının ardından görülen
toplumsal olayların tamamının Arap Baharından kaynakladığını söylemek doğru değildir. Yemen, diğer
ülkelerden farklı olarak, uzun bir geçmişe sahip olan ve halen devam eden mezhepsel iç savaşlara ev sahipliği
yapmaktadır. Arap baharı ülkedeki kargaşa ortamını derinleştirmiş ve genişleyip uluslararası bir boyuta sahip
olmasına sebep olmuştur.
Binlerce göstericinin sokağa dökülmesinin ardından Başkan Salih, yeniden aday olmayacağını
açıklamıştır. Hareketlerin dinmesine sebep olmayan bu açıklamadan sonra da göstericilerin sayısı artmaya
devam etmiş ve Mart ayında merkezi güvenlik güçleri, göstericilere şiddet uygulamaya başlamıştır. Önce
Sanaa’da ve el-Mukella’da birkaç vatandaş hayatını kaybetmesi ve sonra da 18 Mart’ta 52 kişi keskin
nişancılar tarafından katledilmesi Yemen için bir dönüm noktası olmuştur. Bireysel silahlanmanın oldukça
fazla olduğu Yemen’de bütün bunlara rağmen devrimin barışçıl özelliği korunmaya çalışılmış ve merkezi
güçlere karşı mukavemetçi güçler oluşturulmamıştır. İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Right Watch),
2011 yılında 270 kişinin hükümet destekçileri ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sebebiyle hayatını
kaybettiğini belirtmiştir.
Arap Baharının ardından yapılan gösteriler genel olarak barışçıl niteliğini korumayı başarsa da 2011
yılında yönetimi ele geçirme hedefiyle hareket eden Yemenli elitler yüzünden silahlı çatışmaların başladığını
belirtmek gerekir. Sanaa çatışmaları olarak da adlandırılan bu çatışmalar, zamanla ülke içerisindeki silahlı
mücadele ortamına süreklilik kazandırmıştır. Onlarca masum sivil hayatını kaybetmiş veya yerinden
edilmiştir.
23 Kasım tarihinde Başkan Salih, Körfez Ülkeleri İş birliği Konseyi’nin gözetiminde ve Güvenlik
Konseyi’nin, Birleşik Devletlerin ve Avrupa Birliği’nin de destekleriyle bir anlaşmaya imza atmış ve yönetim
üç aylığına başkan yardımcısı Abdurabbih Mansur Hadi’ye devredilmiştir. Ayrıca Salih’e ve kendisine 33
yıllık başkanlık süresince hizmet edenlere adli soruşturma açılmayacağı garantisi ile birlikte dokunulmazlık
verilmiş ve Yemen Ulusal Birliği’nin bakanlıkları, Başkan Salih’e bağlı olan ve destek veren Genel Halk
Konferansı ile siyasi muhalifler arasında neredeyse eşit şekilde dağıtılmıştır. Verilen bu kararlar oldukça fazla
tepki çekmiş ve uluslararası kanunun gereklerine uyulmadığı şeklinde eleştiri almıştır.
21 Şubat tarihinde ise Birleşmiş Milletlerin geçiş aşaması için bir kılavuz niteliğinde olan yürütme
mekanizmasının bir sonucu olarak, tek aday olan Abdurabbih Mansur Hadi’nin iki yıllık geçiş sürecinin
başkanı seçilmesine için oy kullanmışlardır. Güvenlik güçlerinin sivil yönetimin idaresi altına alınması, geçiş
süreci için adalet kanununun çıkarılması, yeni anayasanın düzenlenmesi, adli yapı ve seçim sistemi için
düzenlemeler getirilmesi ve 2014 yılında genel seçimlerin gerçekleştirilmesi gibi kararlar da bu dönemde
alınmıştır. Ayrıca Husi isyancılar ile farklı grupların verdikleri zararların konu edilmesi için ulusal bir
diyalogun kurulması amacıyla hükumetin bir konferans düzenlemesi de kararlaştırılmıştır.
Fakat bütün bunlara rağmen Salih’e bağlı unsurların geçiş dönemi icraatlarına şiddetle karşılık vermesi
sebebiyle 2012 yılında güvenlik konseyi bazı yaptırımları içeren 2051 sayılı kararı yayınlamıştır. Ardından
2012 yılının Aralık ayında eski Başkan Salih’in oğlu olan komutan Yahya Salih, genelkurmay Başkanlığı
görevinden uzaklaştırılmış ve Yemen Cumhuriyeti Muhafız Birliği kaldırılmıştır. 21 Şubat 2012 tarihinde ise
Başkan yardımcısı Abdurabbuh Mansur Hadi başkanlık görevine getirilmiştir.
2000 kişinin öldüğü, 22000 kişinin yaralandığı ve 1000 göstericinin hapsedildiği ve işkenceye maruz
kaldığı bu gösteriler tam bir yıl bir ay sürmüş ve ardından olaylar yavaş yavaş yatışmıştır. Devrimin ana
hedeflerine henüz ulaşılmadığını düşünenler eylemlere hala devam etse de bunların Yemen ulusal
diyaloğundaki temsil oranları düşüktür. Muhalefet partileri ve halk ise hem Suudi Arabistan hem de İran karşıtı
sloganlarını tekrar etmektedirler (Cordesmanand, 2013).
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ARAP BAHARI SONRASINDA YEMENDE YAŞANAN ZORUNLU GÖÇ
Türk Dil Kurumu göç kavramını; bireylerin veya toplumların sosyal, politik veya ekonomik nedenlerle
bir ülkeden başka bir ülkeye ve bir yerleşimden başka bir yerleşim yerine gitme hareketi olarak tanımlamıştır.
Bu sebeple göç kavramı, kısa, orta veya uzun vadeli olarak veya kalıcı istikrarla geri dönmek amacıyla
ekonomik, politik, çevresel veya bireysel nedenlerle bir yerden başka bir yere coğrafi, sosyal ve kültürel yer
değiştirme hareketi şeklinde açıklanabilir (Yalçın 2002: 16).
İnsanlığın kadim tarihinin başlangıcından beri var olan göç kavramı, farklı disiplinlerin ilgi alanına
girdiği için farklı ve yeni tanımlara açık bir kavramdır. Bu sebeple göç kavramına ve buna bağlı olarak da
göçmenliğe birçok tanımı getirilmiştir. Genel bir tanım ile göç kavramı, coğrafi konum değiştirme sürecinin
sosyal, politik, kültürel ve ekonomik yönleriyle toplumun yapısını değiştiren nüfus hareketleri şeklinde
yorumlanabilir (Özer, 2004).
Daha farklı bir tanım ile ise; yaşanılan yerin kalıcı veya yarı kalıcı olarak, genellikle bir çeşit idari
sınırın dışına doğru değiştirilmesidir (Faist, 2003: 54). Bahsedilen bu yer değiştirme sürecinin farklı nedenleri
olabilir. Ayrıca bu süreci yalnızca basit bir yer değişikliği şeklinde ifade etmek yanlış olabilir. Sosyolojik
açıdan değerlendirildiğinde Marshall, göçü bireylerin veya grupların sembolik veya politik sınırların dışında,
yeni yerleşimlere ve toplumlara doğru gerçekleştirdikleri sürekli hareketi şeklinde ifade etmektedir (Marshall,
1999: 78).
İnsanlığın varoluşundan bugüne kadar yaşanmış bütün küçük ve büyük göç dalgaları, mekânda eşit
olmayacak şekilde dağıtılmış ekonomik fırsatlardan yararlanma arzusunun bir sonucu olabileceği gibi
çevreyle ilgili dayatmalar ya da devlet örneğinde olduğu gibi siyasal bir otoritenin gündeme getirdiği
sürgünler, isyanlar ve savaşlar sebebiyle de gerçekleşmektedir (Kaygalak, 2009: s. 74). Bunlar dikkate
alındığında anlaşılmaktadır ki göç olgusu ilgili faktörler dikkate alınarak kategorize edilebilir bir niteliğe
sahiptir.
Yalçın (2002) göç olgusunu sınıflandırmak için birden fazla etkenin dikkate alınması gerektiğini dile
getirmiştir. Buna ek olarak, göç hareketlerine sebebiyet veren faktörlerin çokluğunun göçü sınıflandırma işini
zorlaştıracağını da belirtmiştir. Ayrıca Yalçın, göçü belirli kıstaslara göre tanımlamak istemiştir. Belirlemiş
olduğu kategorilerden birincisi iradeye dayalı göçlerdir. İradeye dayalı göçler, gönüllü ve zorunlu göçler
olarak ikiye ayrılır. Gönüllü göçlerde, göç hareketine karar veren bizzat kişinin kendisidir.
Zorunlu göç ise gönüllü göçlerin aksine şahsi istekler doğrultusunda gelişmez. Savaş tehdidi gibi can
güvenliğini tehlikeye atan durumlarda bireylerin hayatta kalmak veya ülkenin mevcut durumunun sebep
olduğu stres ortamından kurtulmak için göç etmekten başka çaresi kalmadığı durumlarda meydana gelen göç
türüdür.
Yapılan bir diğer sınıflandırmada ise göç yoğunluğu dikkate alınır. Toplu ve bireysel göçler şeklinde
ortaya çıkabilir. Üçüncü sınıflandırma, ülke sınırlarına göre yapılır ve iç ve dış göç şeklinde gerçekleşir. İç
göç; bir ülke içindeki bölge, ilçe, kasaba veya köy gibi bir yerleşim yerinden başka bir yerleşime taşınmayı
ifade etmektedir. Dış göç ise bireylerin kendi ülkelerinden başka bir ülkeye çeşitli nedenlerle taşındığında
meydana gelir. Dördüncü sınıflandırma, yerleşim zamanına dayanır (Yalçın,2002, s. 139).
Zorunlu göç, göçmen nüfusun sahip olduğu farklı ekonomik, sosyal ve psikolojik koşullara rağmen
gidilen yer ve göçmenler açısından birçok farklı sorunu beraberinde getirmektedir. Açıklanan verilere göre
2015 yılında yaklaşık 232 milyon insan başka bir bölgeye göç etmiştir (IOM, World Migration Report-Facts
And Figures, 2015). 2010 yılından sonra Kuzey Afrika'da özellikle Yemen, Libya, Tunus ve Mısır'da başlayan
ve daha sonra Arap Baharı olarak anılan süreç tüm Ortadoğu bölgesini ciddi şekilde etkilemiştir. Bu zorlu
süreçte birçok insan yasadışı yollarla başka ülkelere göç etmiş veya yerlerinden edilerek mülteci kamplarına
yerleşmek zorunda kalmıştır. Bu zorunlu göç hareketliliğinde çok sayıda insan hayatını kaybetmiş,
yaralanmış, aile bireylerini kaybetmiş veya evsiz kalmıştır.
Yemen hükümeti, Arap Baharının ardından 2015 yılında Yemen'de patlak veren iç savaş nedeniyle
yaklaşık 2,7 milyon Yemenlinin başka ülkelere göç etmek zorunda kaldığını doğrulamıştır. Yemen Göçmen
Kampları Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdüren Necib Al-Saadi ise Yemen'deki iç savaş sebebiyle ülke
içinde göç etmek zorunda kalan insanların sayısının 2 milyon 442 bine ulaştığını ifade etmiştir. Al Saadi,
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yaptığı bir başka açıklamada, 300 binden fazla Yemenlinin başka ülkelere göç ettiğini söylemiştir. Yemen
Haber Ajansı'nın El Saadi’den aktardığına göre, Yemenlilerin göç ettikleri ülkeler; Suudi Arabistan, Mısır,
Cibuti, Türkiye, Malezya, Sudan, Somali ve Ürdün şeklinde sıralanabilir. Yemen iç savaşının başladığı 2015
yılından bu güne kadar Yemen'de hayatını kaybeden vatandaşların sayısının yaklaşık 10 bine ulaştığı
bilinmektedir. Ayrıca ülkede 18 milyon vatandaşın yeterli gıdaya erişemediği ve açlık sorunu çektiği, yaklaşık
3,3 milyon vatandaşın ise çeşitli hastalıklarla mücadele ettiği bilinmektedir (Mepa News, 2011: 23).
Köklü tarihi ve dikkat çekici coğrafyası ile ön plana çıkan Yemen, bölge için önemli bir eşik olarak
görülmüş ve 2015 yılından bu yana çeşitli siyasi çatışmalara ev sahipliği yapmak zorunda kalmıştır. “Mutlu
Arabistan” kalıbı içerisinde değerlendirilen Yemen küresel gündemde göze çarpamaya devam etmektedir
çünkü Arap Yarımadası'nın güneyinde bulunması sebebiyle Asya ile Afrika arasındaki bağlantıyı sağlayan bir
"köprü devleti" niteliğindedir. Ayrıca Cibuti ve Somali ile birlikte dünyanın en önemli suyollarından biri olan
Süveyş Kanalı'nın önemli bir noktasında bulunur.
Yemen’in Kızıldeniz’in Arap Denizi ve devamında Hint Okyanusu'na açılan bir bölümünde tıpkı doğal
bir kale gibi durduğunu söylemek mümkündür. Kritik siyasi coğrafyası yüzünden uluslararası sistemin
sürdürülebilirliği için oldukça önemli bir alanı kaplar. Bu sebeple 2010’dan sonra bölgede meydana gelen
korsanlık faaliyetlerinin uluslararası deniz nakliye ve taşımacılığı önemli ölçüde aksatması, Yemen’in sahip
olduğunu önemli konumun göstergelerindendir. Ancak iç savaş yüzünden on binlerce insanın yaşamını
yitirmesi ve göç etmesi Yemeni “Mutlu Arabistan” kalıbından çıkarmıştır.
Belirtilen bütün ayırt edici özelliklerine rağmen kimi bölgelerinde su, elektrik, temizlik vb. gibi temel
kamu hizmetlerinin sağlanamıyor oluşu, savaş yüzünden özel kuruluşların da faaliyetlerini durdurmuş olması,
sağlık ve eğitim sisteminin yetersiz oluşu, yoksulluğun artması ve gıda krizinin ortaya çıkması tehdidinin
varlığı da Yemen’in halen çeşitli ülkelere göç vermesine neden olmaktadır. Açıkça anlaşılmaktadır ki Yemen,
Arap Baharının etkilerinden ağır şekilde nasibini almış ülkelerden biridir. Arap Baharı öncesinde de ülkede
kaos ortamının hüküm sürdüğü dikkate alınacak olursa, yaşanan devrim hareketlerinin Yemen’in durumunu
daha da kötüleştirdiği yorumu yapılabilir.
SONUÇ
Ortadoğu’da hızla yayılan halk ayaklanmalarının benzer nedenlere sahip olduğunu söylemek
mümkündür. Bunlardan bazıları ekonomik sıkıntılar, yolsuzluk, adam kayırma, iş imkânının çok sınırlı olması,
eğitim ve sağlık sisteminin kötü olması olarak sıralanabilir. Bütün bunlar değişimin, şeffalığın ve açıklığın
karşısında duran otoriter siyasi sistemlerin ürünüdür. Ayrıca her biri özel sektörün gelişmesi engellediğinden
piyasa yapısının bozulmasına da sebep olmuştur (Beckmeyer 2012, 10).
Yemen’deki direniş de benzer sebepler ile başlamış, sosyo-ekonomik sıkıntıların giderilmesi,
yoksulluk ve işsizliğin ortadan kaldırılması ve siyasi istikrarın sağlanması gibi motivasyonlar ile
derinleşmiştir. Fakat düzenlenen barışçıl protestolar, Yemen’in uzun süredir şahit olduğu mezhepsel iç
savaşlar ve çıkar gruplarının çatışmaları sebebiyle kaos ortamının derinleşmesine neden olmuştur. Ülkenin
içine girdiği çıkmaz oldukça güç bir hal almış ve uluslararası bir boyuta ulaşmıştır. Nitekim Arap Baharı
boyunca yaşanan silahlı çatışmalarda çok sayıda Yemenli hayatını kaybetmiş ve evinden olmuştur. Ayrıca
2015 yılında Yemen'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 2,7 milyon Yemenli başka ülkelere göç etmek
zorunda kalmıştır.
Bütün bunların sonucunda görülmektedir ki Yemen, Arap Baharı sürecinden ene ağır şekilde etkilenen
ülkelerden biridir. Günümüzde halen sahip olduğu kırılgan içyapısı sebebiyle Yemen’in, kendi kaynaklarını
kullanarak siyasal, sosyal ve güvenlik sorunlarının üstesinden gelmesi mümkün değildir.
Oldukça
önemli bir stratejik konuma sahip olsa da halen görülen iktidar mücadelesi devlet yapısını ve otoritesini
derinden yaralamıştır. Üstelik ülkedeki güvensizlik ortamı yalnızca Yemen halkını değil bölge ülkeleri de
etkilemektedir.
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(48)
Orxan ŞÜKÜROV148
İNNOVATİV İŞ ORTAMININ DÜZENLENMESİ ve ÜLKEMİZİN ULUSLARARASI
SIRALAMADIKİ KONUMUNUN İYİLEŞTİRİLMESİ
REGULATION OF INNOVATIVE BUSINESS ENVIRONMENT and IMPROVEMENT OF OUR
COUNTRY'S INTERNATIONAL RANKED POSITIONÖZET

ÖZ
Azerbaycan'daki reformlar, çeşitlendirilmiş ekonomik kalkınma, iş altyapısı, girişimciliğin
geliştirilmesi, iş desteği yoluyla etkin bir yatırım ortamının oluşturulması ve ekonominin rekabet gücünün
artırılması yoluyla sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlamayı amaçlamaktadır.
Son yıllarda "Girişimciliğin geliştirilmesi için ek önlemler hakkında" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
uyarınca, prosedürlerin basitleştirilmesi, e-hizmetlerin genişletilmesi, haksız denetimlerin önlenmesi ve diğer
alanlar dahil olmak üzere iş ve yatırım ortamının daha da iyileştirilmesidir. Ülkedeki girişimciliği geliştirmek
ve iş ortamını daha da iyileştirmek için sistematik önlemler alınmakta ve uluslararası en iyi uygulamalar
dikkate alınarak daha ilerici bir düzenleyici çerçeve oluşturulmaktadır. Ticari kuruluşların elektronik ortamda
tescili, dış ticaret işlemleri, gayrimenkul haklarının tescili alanındaki reformların devamı olarak, inşaat
izinlerinin verilmesi, kurumsal yönetimin iyileştirilmesi, yatırımcıların menfaatlerinin korunması ve iflas
mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılması ile mümkün olmuştur.
Anahtar Kelimeler: inovasyon, klaser, rekabet gücü.

ABSTRACT
Reforms in Azerbaijan aim to ensure sustainable economic development through diversified economic
development, business infrastructure, development of entrepreneurship, creating an effective investment
climate with business support and increasing the competitiveness of the economy.
In recent years, the facilitation of procedures, expansion of e-services, prevention of inappropriate
inspections carried out in accordance with the Presidential decree on Additional measures for Development
of Entrepreneurship have led to further improvement of the business and investment climate, as well as other
areas. Systematic measures are being taken to develop entrepreneurship and further improve the working
environment in the country and a more progressive regulatory framework is being created, taking
international experience into account. Issuance of construction permits has become possible through
improvement of corporate governance, protection of investors' interests and necessary changes in bankruptcy
legislation as a continuation of reforms in electronic registration of commercial enterprises, foreign trade
operations and registration of real estate rights.
Keywords: innovation, cluster, competitiveness.
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GİRİŞ
Azerbaycan'da iş ortamını iyileştirmek için 1994 yılından bu yana birçok normatif yasal düzenleme
kabul edilmiştir. Böylece, finansal piyasaların düzenlenmesine ilişkin 3 yasa, iflas, teminat ve mülkiyete
ilişkin 3 yasa, etkin yönetime ilişkin 5 yasa, iş kurma konusunda 1 yasa, danışmanlık, inşaat ve kamu
hizmetlerine ilişkin 1 yasa, iş konularına ilişkin 4 yasa, vergiler ve gümrük konularına ilişkin 3 kanun kabul
edilmiştir. Ayrıca 2007 yılından bu yana 7'si 2018-2019 için olmak üzere 12 kararname imzalanmıştır.
Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun ilgili yönün geliştirilmesine ilişkin 3'ü 2019 yılına denk gelen
9 kararı vardı.
2015-2020 yıllarında Azerbaycan'da iş geliştirme düzeyi BDT ülkeleriyle karşılaştırıldı.Analiz esas
olarak iş kurma kriterleri, iş kurma zamanı ve maliyeti (kişi başına düşen gelirin yüzdesi olarak) üzerinde
yapıldı. Analiz sırasında ilgili göstergelerin yıllara göre karşılaştırmaları yapılmış, sonuçlar özetlenmiş,
değişimin dinamikleri ve nedenleri tespit edilmiştir.
Azerbaycan'ın "İş Kurma" konusundaki genel göstergeleri, diğer BDT ülkelerinin ilgili göstergeleri ile
karşılaştırılmıştır (bkz. Tablo 1).
Tablo 1
Azerbaycanın BDT ülkeleri ilə iş kurma konusunda genel göstergeleri
Ülkeler
kurma
2015

İş
(score)

kurma
2016

İş
(score)

kurma
2017

İş
(score)

kurma
2018

İş
(score)

kurma
2019

İş
(score)

kurma
2020

İş
(score)

Azerbaycan

93.94

67.7

96.07

96.11

96.1

96.2

Belarus

89.64

70.31

91.9

91.91

93.4

93.5

Kazakistan

87.22

70.5

91.94

91.95

93

94.4

Kirkizistan

92.91

65.15

92.92

92.94

93

93

Moldova

90.44

71.84

91.96

93.76

95.6

95.7

Uzbekistan

90.47

61.52

93.93

95.54

96

96.2

Rusya

91.62

74.39

93.02

93.03

93

93.1

Tacikistan

85.76

54.8

86.61

90.54

91

93.2

90.8

74.9

92.8

92.81

92.8

92.8

93.52

73.21

93.55

93.56

93.6

93.6

Rusya

-

Moskva
Rusya- SanktPeterburq

Kaynak: İş Ortamı ve Uluslararası Derecelendirmeler Komisyonu Raporu
Tablo 1'deki verilerin analizi, 2015 yılında Azerbaycan'ın BDT ülkeleri arasında en yüksek sırada
olduğunu göstermektedir. 2016 yılında göstergeler biraz değişti ve Azerbaycan diğer ülkelere göre 6. sıraya
geriledi. Ancak, 2017'den beri Azerbaycan ilgili göstergeler açısından ilk sırada yer almaktadır. Yıllar
boyunca bu kadar yüksek bir sonucun temeli, bir dizi önlemin uygulanmasıyla mümkün olmuştur. Bu nedenle,
2016'dan beri Azerbaycan'da bir dizi normatif-hukuki eylem kabul edilmiştir ve sonuçları 2016'dan beri zaten
olumlu bir etkiye sahiptir.
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Azerbaycan'da Kredi Büroları Kanununun 28.10.2016 tarihinde kabul edilmesiyle, gerçek ve tüzel
kişilerin mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin uzun vadeli bir veri tabanı oluşturulmuş, mali
hizmetlere erişim kolaylaştırılmış ve mali sistemin istikrarı sağlanmıştır.
Ayrıca, 29.03.2019 tarihli Azerbaycan Cumhuriyeti Arabuluculuk Yasası'nın etkin yönetim sisteminin
iyileştirilmesinin yanı sıra, tüzel kişiler ve bireyler arasındaki sorunların arabulucular aracılığıyla karşılıklı
rıza yoluyla çözülmesini teşvik ettiği de belirtilmelidir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 25.12.2018 tarihli mikro, küçük ve orta ölçekli
işletmelerin kamu hizmetlerine bağlantı sürecinin daha da basitleştirilmesine, girişimcilerin gaz tedarik
şebekelerine, su teminine ve atık su bertaraf sistemlerine bağlanmasına ilişkin kararnamesi uyarınca, toplam
gaz ve su çıkışının yanı sıra değişen bağlantı noktalarına ilişkin özellikler ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
27.08.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iş ortamını artırmak ve ülkemizin uluslararası
sıralamalardaki konumunu daha da geliştirmek amacıyla kurulan Komisyonun faaliyetlerinin sağlanmasına
ilişkin düzenlemeler onaylanmıştır.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 2 Haziran 2017 tarihli talimatı ile Azerbaycan
Cumhuriyeti'ndeki iş ortamını artırmak ve ülkemizin uluslararası sıralamadaki konumunu daha da geliştirmek
için bir eylem planı onaylanmıştır. Eylem Planı şu göstergeleri içermektedir: Kredi Temini, Finansal
Piyasaların Gelişimi, Yatırımcı Koruma Sistemi, Kamuda Karar Almada Şeffaflık, İşgücü Piyasası Etkinliği,
Genel Altyapı Etkinliği, İflas Çözümü, Küçük Yatırımcıların Korunması, Emtia Piyasası Etkinliği, Açık
Piyasa, Vergi Ödemesi. Bunlarla verimliliği artırmak için özel önlemlerin uygulanması planlanmaktadır.
Yukarıda bahsedilen tedbir dizisinin uygulanması da yukarıda analiz edilen göstergeler üzerinde
olumlu bir etki yaratmıştır. Bu etkiler 2018, 2019, 2020 tablo verilerinde de görülebilir.
Azerbaycan'ın Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu'nun Dünya Ekonomik Forumu "Küresel Rekabet
Raporu 2018-2019"un yeni metodolojisi temelinde yaptığı değerlendirmeye göre ülkemiz, Türkiye, Sırbistan,
Gürcistan, Güney Afrika ve Hırvatistan'ın da aralarında bulunduğu 69. sıraya yükseldi. İlk on yıl içinde
Azerbaycan, eğitim, altyapı, iş dinamikleri ve beceriler gibi 3 (üç) göstergeye ilişkin yeni rapordaki konumunu
iyileştirmiştir.
İnovasyon becerileri göstergelerinin 12. aşaması olan “Küresel Rekabet Raporu 2018-2019”
tarafımızca analiz edilmiştir. Aslında bu aşama, araştırma ve geliştirmenin niteliği ve niceliğidir; işbirliğinin
derecesini, yaratıcılığı, çeşitliliği ve konuya ilişkin farklı fikir ve yaklaşımları ülkede yeni mal ve hizmetlere
dönüştürme becerisini kapsar. Aslında, değerlendirme hakkında daha fazla şey öğrenen ve yenilikçi fikirlere
sahip yeni iş modelleri sunan ülkeler, daha iyi işbirliği ve disiplinler arası entegrasyon oluşturma konusunda
daha yüksek bir yeteneğe sahip. Aşağıdaki Azerbaycan raporunun Tablo 2'deki verileri tarafımızca 4 gösterge
üzerinden değerlendirilmiştir. Böylece ülkemiz “personel çeşitliliği” sıralamasında 36 puanla 71., “küme
gelişme durumu”nda 64,3 puanla 36., uluslararası ortak buluşlar sıralamasında 55,7 puanla 34. ve “Patent
başvuruları”nda 87. sırada yer almaktadır. 3.5 puan (bkz. Tablo 2).
İnovasyon beceri göstergeleri sonuçları
Tablo 2
Personel
çeşitliliği

Klaser
geliştirme durumu

Uluslararası
düzeyde ortak buluşlar

Patent
başvuruları /milion
kişi
36 (71)
64.3(36)
55.7(34)
3.5(87)
Kaynak: İş Ortamı ve Uluslararası Derecelendirmeler Komisyonu Raporu

Azerbaycan ilk kez Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu'nun yeni metodolojisi temelinde
değerlendirildi. Böylece, bu raporda Azerbaycan, Türkiye, Sırbistan, Gürcistan, Güney Afrika ve Hırvatistan
ile birlikte 69. sırada yer almaktadır. Azerbaycan yeni rapordaki konumunu üç göstergede önemli ölçüde
iyileştirdi: altyapı, eğitim ve beceriler ve iş dinamikleri.
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Yeni rapor, Azerbaycan'ın dünyadaki en yüksek sosyal eşitliğe sahip ülke olduğunu vurguluyor.
Nüfusa elektrik arz düzeyine göre ülkemiz en fazla yüzde 100 puan alarak dünyada birinci sıraya yükseldi.
Özel sektör, küçük ve orta ölçekli işletmeler sadece iş ortamını iyileştirmek, yeni işler yaratmak için
değil. Girişimcilik gelişimi aslında çok büyük bir reform anlamına geliyor. Bu reform Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararnameleri ve emirleri doğrultusunda başarıyla gerçekleştirilmektedir.
KAYNAKÇA
1. 25.12.2017-ci il üzrə “Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və
beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 13 iyul tarixli 2199 nömrəli Sərəncamının həyata
keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı
2. 25.12.2018-ci il üzrə Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin kommunal xidmətlərə qoşulma
proseslərinin daha da sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan RespublikasıPrezidentinin Fərmanı
3. 27.08.2018-ci il üzrə Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və
beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması üçün yaradılmış Komissiyanın
fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, “Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiya haqqında Əsasnamə”
4. Azərbaycan Respublikasının Biznes Mühiti və Beynəlxalq Reytinqlər üzrə Komissiyasının
hesabatları
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(49)
Dr. Öğr. Üyesi Nurten TOPÇU149
ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE ÖN DENETİM ve PROFESYONELLİK İHTİYACI
NEED FOR PRE-INSPECTION and PROFESSIONALITY IN TEACHER EDUCATION

ÖZ
Bu çalışmada öğretmenlik mesleğinin özel ihtisas mesleği olduğu, profesyonel icrasının önemi ve
öğretmenlik eğitimine aday seçme ve kriterlerine duyulan ihtiyaç üzerine bir değerlendirme yapılmıştır.
Bir perspektif oluşturma amaçlanmıştır. Kaynaklara dayalı çıkarımsal bir içerik analizi yapılmıştır.
Tarama modelinde betimsel bir çalışmadır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı seçme,Profesyonellik, özel ihtisas.

ABSTRACT
In this study, an evaluation has been made on the importance of the teaching profession as a
specialization profession, the importance of professional performance, and the need for candidate selection
and criteria for teacher education.
It is intended to create a perspective. An inferential content analysis based on sources was made. It is
a descriptive study in scanning model.
Keywords: Selection of teacher candidates, Professionalism, specialization.

149

Nurten Topçu. Dr. Öğretim Üyesi Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Nurten_topcu@hotmail.com
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GİRİŞ
Her toplum Eğitim Sistemlerini somutlaştıran Eğitim Programları aracılığı ile yetiştirmek istediği
insan tipini; benimsediği eğitim felsefesine, temele aldığı ekonomik sistemine, siyasal sistemine, kültürel
yapısına, toplumsal ihtiyaçlarına göre; bilişsel duyuşsal ve fiziksel gelişmelerini sağlayabilme hedefi için
hazırlanır. Her toplum belirlediği hedefleriyle refah düzeyini yükseltmeyi hedefler, beşeri sermayesini
oluşturmaya çalışır.
Çağımızın karakteristiklerinden olan kentleşme, otomasyon ve sanayileşmenin insan yaşamı üzerinde
yaratacağı sorunların eğitimle çözümleneceği kabul edilmektedir(Türkoğlu,2020). Bir çok sorunda olduğu
gibi Eğitim sorunları bir dereceye kadar ortaktır.
Günümüzün ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın beklediği nitelikli insan gücü; eğitime, eğitimden
sorumlu kişilere, kurumlara ve özellikle program uygulayıcısı olan öğretmenlere çok daha büyük
sorumluluklar yüklemektedir. Çünkü tüm mesleklerin köprüsü eğitimdir. Eğitimin temel işlevlerine
bakıldığında kültür aktarmadır; yanı sıra ekonomik, felsefi, siyasi, sosyal işlevleri dolayısıyla insanı birey
olarak geliştirme işlevi vardır. Kültür aktarmada kültürün; antropolojik tanımlamasına ve kapsamına
bakıldığında, insanoğlunun yapıp ettiği her şeyi kapsar. Kültür haritası olarak da tüm alanlardaki bilgileri
kapsamaktadır. Aktarılan kültürün niteliği ile toplumun kültürlenmesi arasında doğrusal bir ilişki vardır.
Eğitimin işlevlerinin yerine getirilebilmesi gelecek kuşakların topluma hazırlanması için oldukça önemlidir
ancak yeterli değildir. Günümüzde bilgiyi kullanma., bilgiyi erişme yollarını öğrenme, bilgiyi keşfetme, sorun
çözme, eleştirel bakma, sorun çözme gibi öğrencilerin kendi öğrenmelerini sağlayıcı yol ve yöntemler öne
çıkmaktadır. Eğitim en genel anlamıyla insanın dünyaya gelişinden ölümüne kadar olan tüm öğrenmeleri
kapsar. Öğrenme yaşamın tüm alanlarında gerçekleşir. Ancak değişimin istendik olması ; sistemli programlı
planlı bir eğitim süreci ile mümkün olabilmektedir. Bu sürecin etkililiği ve verimliliği öğrenme ve öğretimden
sorumlu mesleklerin yükümlülüğündedir. Öğrenme öğretme sürecinin merkezinde öğretmen vardır. Bu
durum öğretmenlere geniş görev ve sorumluluk vermektedir. Öğretmenlik mesleğinin malzemesi insandır.
İnsan öteki canlılara kıyasla doğası gereği öğrenmeye muhtaçtır. Öğrenmeye muhtaç olarak dünyaya gelir.
İnsan davranışlarının çoğu öğrenilmiş davranışlardır. Örneğin; yürüme, koşma, konuşma, okuma
yazma, giyinme, arkadaşlık oyun vb(Ulusoy,2016,s.228) Birçok gizil güçle donanık olarak dünyaya gelen
insanın çevresi ile uyumlu olabilmesi için biyolojik kalıtı yeterli değildir. Bireyin uyumunu sağlayacak
özellikleri kazanabilmesi , gizil güçlerini yeteneğe döndürebilmesi için oluşturulan sisteme eğitim adı
verilmiştir(Ulusoy,2016,s.11). İnsanın yetiştirilme sistemindeki hata ya da eksiklikler, gri alanlar, Maslow’un
gereksinim hiyerarşisinde belirlediği temel gereksinmelerin karşılanamamış olması; bireyin mutluluğu kadar
toplumun mutluluğu ve refahını etkiler. Şeyh Edebali ‘’İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’’ sözüyle nokta atışı
yapmıştır.
Ebeveynler; Her biri farklı birer potansiyel olarak dünyaya gelen, gözünden sakındığı evlatlarını
erken yaşlarda eğitim kurumlarına, öğretmenlere teslim etmektedir. Öğretmenlik mesleği halkın gözünde
ahlaki otoritedir, dürüstlüğüne bilgisine güvenilmek istenir. Her öğrencinin kişisel potansiyellerinin
geliştirilmesi, kişilik gelişimleri, sağlığı, güvenliği , öğrenmeyi öğrenmesi hususunda yapılacak rehberlik
yönüyle hayati önemi vardır. Öğretmenler, mesleğinin gerektirdiği itibarı sağlamada gerekli özveriyi
fazlasıyla göstermektedirler. Ancak; Bir yanıyla yeni gelişmeler bir yanıyla beklenmedik değişimler
eğitimden beklentileri etkilemekte, yeni sorumlulukları da gündeme getirmektedir. Yeni planlamalara
ihtiyacı oluşmaktadır. Bilgi toplumunda öğrencinin sahip olması gereken beceriler kadar öğretmenlerin rolleri
de bu paralelde değişmiştir.
Öğretmenlik mesleği pedagojik alan bilgisi özelliği nedeniyle toplumdaki diğer mesleklerden farklı bir
uzmanlık gerektiren meslektir(Küçük veKarabacak, s.284). Ayrıca mesleki bilgi ve genel kültürün yanı sıra
mesleki değerlerin de kazanılmış olması beklenir. Öğretmenlik mesleği öncelikle bir sevgi işidir. Gerek
yurtiçinde gerekse yurt dışında yapılan araştırmalarda meslek etiği mesleki değerlerin farkındalığına olan
ihtiyaç
belirtilmiştir(Altınkurt
ve
Yılmaz,2011;Anangisye,2010;Boon,2011;
Çoşkun,2016;
Karataş,2013;Shapira). Dünya bilim toplumuna yönelirken gelişmiş ülkelerin birçoğu eğitim sektörünü ve
öğretmenlik mesleğini gündemde ön plana almıştır. Bilgi toplumunda eğitimin ve bu sektördeki personelin
430

http://www.turansam.com
*************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2021; Ay: Haziran; Cilt: 13/İLKBAHAR, Sayı: 50
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: June; Volume: 13/SPRING, Issue: 50
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

toplum kalkınmasındaki yeri ve önemi ön plana çıkmış bulunmaktadır.(Helvacı,2008;313.akt.Yazar,2018).
Öğretmen profesyonelliğine ilişkin tartışmalar da öğretmenlik mesleğinin standartlarını ve niteliğini ve
dolayısıyla toplumdaki imajını geliştirmeyi işaret etmektedir(Demirkasımoğlu,2020,s.45)
Türk Milli eğitim Sisteminin1973 yılında kabul edilen 1739 sayılı M.E.B temel kanununun
belirlemiş olan Türk milli eğitim sisteminin Genel amaçları(MADDE 2), temel ilkeleri(MADDE 3)ve 657
sayılı yasada yer alan meslek yemini öğretmenler için öncelikli yükümlülükleri belirtmiştir. Eğitim
kurumları ve öğretmenlere sorumlulukları tanımlanmıştır.
MADDE 43: Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine
alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Millî Eğitiminin amaçlarına ve temel
ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.
Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.
Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için, hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen
adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisans üstü
seviyelerde yatay ve dikey geçişlere de imkân verecek biçimde düzenlenir.
1739 sayılı yasa öğretmenlik mesleğini ihtisas mesleği olduğu belirtilmiştir. Türk milli eğitiminin
genel hedefleri ve ilkeleri yasal olarak belirlenmiş öğretmenlik mesleğinin yükümlülüğü tanımlanmıştır.
Eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde görevli eğitimcilerin ya da çalışanların, eğitim sisteminin
bu amaç ve ilkelerini bilmesi, koruması ve geliştirmesi gerekir. Eğitim hizmetlerinin üretiminden ve
yönetiminden sorumlu olan öğretmen ve yöneticilerin bu ilkelere değer vermesi ve eylemlerini bu değerler
çerçevesinde gerçekleştirmesi hem yasal hem de etik bir yükümlülüktür. (Demirkasımoğlu,2020,s.51)Her
meslek için etik kültürün olması önemlidir ancak eğitim alanlarının ve uygulamalarının etik olma gereği;
Sokrat’tan bu yana üzerinde durulmuş, felsefenin de konusu olarak öğretmenlerin görevlerini icrasında ve
öğretmenlerin kendi öz düzenlemelerini sağlamada rehberlik etmektedir. Hiçbir yasa; etik ve ahlak ilkelerine,
toplumsal norm ve değerlerine ters değildir.
Alan yazında öğretmenlik mesleğinin yeterliliklerinin arttırılması ve profesyonelce icrasına olan
ihtiyaç çokça dile getirilmiştir. Bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmıştır. Öğretmenlik mesleği kimi
kaynaklarda profesyonel kimi kaynaklarda yarı profesyonel olarak tanımlansa da, M.E.B Temel kanunu
ihtisas mesleği olduğunu ortaya koymuştur. Öğrenme öğretme sürecini yönetebilmenin profesyonel bir
etkinlik olduğu giderek tüm kültürlerce kabul edilmiştir. Bu sürecin sorumluluğu da öğretmendedir.
Literatürdeki profesyonellikle ilgili özetlenen yaygın ölçütler;
1.Mesleğin önemli bir kamu hizmeti sunması
2.Teorik olduğu kadar pratik temelleri olan bir uzmanlık içermesi
3.Mesleğin uygulama kodlarının açıkça ifade edilimesini gerektiren ayrı bir etik boyutunun olması,
4.Meslek üyelerinin işe alınmasında ve disiplininde uygulanmak üzere örgütleme ve yasal
düzenlemeler gerektirmesi
5. Profesyonel uygulamacılar etkili bir uygulama için yüksek derecede bireysel özerklik gerektirir
(akt.Demirkasımoğlu,2020)
Birçok gelişmiş ülkede öğretmenlik mesleğinin profesyonelce icrası hususunda düzenlemelerini,
öğretmenlik mesleğinin standartlarını niteliğini yükseltme projelerini alan yazında görmekteyiz. Öğretmen
eğitimi için giriş koşullarında önemli ölçütler belirlediklerini, nitelik ve mesleğin gerektirdiği donanımlarını
sağlamak için teknolojiyi de dahil ederek daha kapsamlı daha uzun süreli eğitimleri aynı zamanda süreç
desteğini de içine alan uygulamaları görmekteyiz.
‘’Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir’’ Gazi Mutafa Kemal Atatürk ; ifadesiyle
mesleğin önemini belirtmiştir.
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Eğitim sistemini ve öğretimi bütünsel bir anlayışla sistem çerçevesinde ele almak gerekmektedir.
Öğretim sisteminin tüm öğeleri, hedef ekseninde birbirleriyle etkili bir biçimde etkileşim içinde
olmalıdır(Fer,2020, s. 31).
Eğitim sistemine Sistem bütünlüğü içerisinde baktığımızda;
*Aile, Öğrenci, öğretmen, Personel, materyal, eğitim politikası, program, uygulanan strateji ve
yöntemler, para teknoloji sistemin belirleyici girdilerindendir.
*Tüm bu girdilerle; Öğrenme ve öğretim etkinliklerinin bütünü sistemin işleyişine dahil olur.
*Öğrenilen tüm bilgi beceri ve tutumlarla topluma katkı sistemin çıktısı yani ürün boyutundadır.
Sistem döngüsünde her ürün, bir sonraki öğe için girdi durumundadır. Örnek vermek gerekirse; Aile;
Okul öncesi eğitim için girdi olurken, okul öncesi eğitimin ürünü, ilköğretim için girdi niteliğindedir.
Eğitimim Sistemi başta aileler ve öğretmenler olmak üzere tüm paydaşların dahil olduğu birbirini etkileyen
öğelerden oluşan büyük bir döngüdür.
Eğitim Sistemleri ; her ülkenin kendi ihtiyaçlarına göre programlanmış olsa da küresel dünyada
eğitimden beklenenler, sorunların çözümü ortaklık göstermektedir.Sistemlerin merkezinde yer alan öğretmen
yetiştirme politikaları, standartları ve niteliğinin geliştirilmesini öncelemiş olmaları yönüyle de ortaklık
göstermektedirler
Öğretmenlerin yetiştirilme programları , süreleri, kabul koşulları, ülkeden ülkeye farklılık
göstermektedir, ancak sürekli değişime ve beklentilere adaptasyon , bilgilerin sürekli güncellenmesi, bu
süreçte öğretmenler kendi başlarına bırakılmaması, teknolojik bilimsel küresel değişimlerde öğretmenlerin
desteklenmesi gibi hedefleriyle ortaklıkları da görülmektedir. Çünkü, her toplum beşeri sermayesi aracılığı
ıle refah düzeyini yükseltmek istemektedir. Bu bağlamda gelişmiş ülkelerin öğretmen yetiştirme
sistemlerinde; aday seçimi kriterlerini, süreç desteği ve birçok yeni proje geliştirdiklerini görmekteyiz.
Örneğin; A.B.D Öğretmen Eğitimine kabulden önce; Öğretmenin niteliklerini oluşturacak beceri
anlayış ve kişisel özelliklere sahip olup olmadıklarının saptanması gerekli görülmektedir. Öğretmen yetiştiren
kurumlara öğrenci kabulünde hem objektif hem subjektif ölçütler uygulamaktadırlar.
A.B.D Öğretmen Eğitimine kabulden önce ölçütler ;
*Lise not ortalaması
*Referans mektupları
*Konuşma testi
*Yazılı dil testi
*Fiziki Sağlık raporu
*G.R.E ve M.A.T gibi standart testler
*Davranış ile ilgili testler
*Kişilik testleri
*Psikolojik sınavlardır
Öğretmenlik eğitimini bitirme ölçütleri de ;
*Belirli bir kredi/saatler ders tamamlama
*Minimum ders ortalamasını tutturmuş olma
*Uygulamalarda başarı sağlama(Gözetmen denetiminde en az 300-420 iş saati)
*Ulusal nitelikteki standart testlerden belli bir başarı elde etme.
Mezuniyet sonrası;
* Mezunlara geçici öğretmenlik sertifikası verilir.
*4 aşamalı sözlü bir sınavdan sonra bir yıllık bir sözleşme ile göreve başlarlar, ilk yıllarda yeteneği
ve bilgisi sürekli olarak takip edilir ve rapor tutulur. Sürekli sertifika alabilmek için bazı koşullar yerine
getirilmelidir(akt.Türkoğlu,2020,s.54-55).
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*5 yıllık geçici sertifika;Belirlenen Lisans dersleri. mesleki eğitim dersleri ve staj koşullarından sonra
verilebilir.
*Sürekli sertifika koşulları ise; Master derecesi . tavsiye mektupları ve ulusal öğretmenlik sınavında
başarı göstermeleridir.
Bir çok eyalette emekli olma hakkını elde edebilmek için yüksek lisans derecesi alma koşulu vardır.
Mezuniyet koşulundan sonra diğer koşulları eyaletler kendileri belirler. Uygulamalarda eyaletler arası
fark olsa da genelde eyaletler birbirlerinden etkilenirler. Federal hükümet ve Eyalet kurullarınıca destekler de
verilmektedir(Türkoğlu, 2020)
Finlandiya da öğretmenlik mesleği için koşullar :
Öncelikle Eğitim Fakültelerinde kontenjanlar ihtiyaca göre sınırlandırılmıştır.
kabul koşulları :
Eğitim Süreci
*üniversite sınavında başarılı olma.
*Alan dersleri fen ya da sosyal bilimler fakültesinden
alınır
*yazılı sınav
*Formasyon dersleri eğitim fakültesinden alınır
*mülakat
* iki yıl staj eğitimine tabi tutulmaktadırlar,
*örnek ders sunumu grup tartışması
* master ve doktora koşulları vardır.
*kendini tanıtan bir dosya sunumu
Bu aşamaların sonucunda müracaat eden adaylardan %10’u programa kabul edilir.
Finlandiya da öğretmen yetiştirme süreci ; araştırma temelli, oryantasyon, ulusal ve uluslar arası
değerlendirmeler ve pedagojik programı içeren yoğun bir yapıdadır.
Yüksek standartlarda öğretmen yetiştirilmesi öğretmenlerin sürekli eğitimi , sosyal gelişimleri,
sağlıkları, öğretmenlerin teknoloji kullanımı ve hizmetiçi eğitimlerle sürekli desteklenmeleri Fin
hükümetinin öncelikli hedeflerindendir.
Ancak Ülkemiz bu uygulamalara yabancı değildir. Bu konuda oldukça fazla deneyim ve birikime
sahiptir. Öğretmen yetiştirmenin Türk tarihinde oldukça eski dönemlere dayanan bir geçmişi vardır. Bu konu
her zaman önemli görülmüş, bir sorun olarak ortaya konmuş ve çözüm çareler aranmıştır. Osmanlıdan bu yana
öğretmen olabilmek için hep bir takım özelliklere sahip olunması bir koşul olarak konmuştur. Öğretmen
okullarında sadece öğretmen yetiştirilmesi üzerinde durulmuştur(Kuru ve Uzun,2008).
Bu bağlamda 1954 öğrenci seçme örneği verilmiştir.
Öğrenci Seçme Örneği–1954
1954 yılında öğretmenlik mesleğine yönlendirme daha ilköğretimde başlamaktaydı ve
bu araştırmada örnek olarak alınan İlköğretmen okullarındaki yönlendirme ve aday
öğrenci seçimi şu şekilde yapılmaktaydı:
1. Eğer İlkokulu (5 sınıflı) bitiren bir öğrenci İlköğretmen Okuluna kaydolmak istiyorsa,
önce bulunduğu yerdeki İlkokulun Başöğretmenliğine (Okul Müdürü) bir dilekçe ile
başvurması gerekiyordu.
2. Bu başvuru, ilkokul başöğretmenliği tarafından uygun görülürse, evrak İlçe Milli
Eğitim Danışma Kurulu’na gönderiliyor ve bu kurulun onayı ile ilgili öğrenci sınavlara
girmeye hak kazanıyordu.
3. Bu öğrenciler daha sonra belirtilen bir tarihte, ilçe merkezlerinde, merkezi bir sınava
alınıyordu.
4. Sınavlar Türkçe ve Matematik alanlarında olup açık uçlu sorular sorulmaktaydı.
Türkçe sınav sorularında, ilkokul 5. sınıftaki bir öğrencinin; okuduğunu
anlama, zihinde canlandırma, okuduklarında sebep-sonuç ilişkilerini kurma, metin içi ve
dışı anlam kurma, yazma kurallarına uyma, kendini yazılı olarak ifade etme, kelimeleri
yerinde ve anlamlarına uygun kullanma, mantıksal bütünlük içinde yazma, tür, yöntem
ve tekniklere uygun yazma kazanımlarına sahip olup olmadığının saptanması
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amaçlanmıştır.
matematik sınav sorularında ise 1, 2, 3 ve 4 işlemsel beceriyi; 5 bilgi tabanlı
işlemsel beceriyi; 6, 7, 8, 9 ve 10 mantıksal sonuç çıkarabilme ve matematiksel
kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme becerilerini ölçmektedir. Bu sınavın, üst
düzeydeki matematiksel düşünme becerilerini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir.
Ayrıca sınavın, öğrencilerin hızlı işlem yapabilme ve hızlı matematiksel olarak
düşünebilme becerisini ölçmeye yönelik olduğu da tespit edilebilir.
Yazılı sınavlarda başarılı olanlar, ilgili İlköğretmen okulu öğretmenlerince oluşturulan
jüriler tarafından sözlü sınavlara alınmaktaydı. Sözlü sınavlarda da başarılı olanlar
okula kayıt yaptırmak üzere çağırılıyordu. Kayıt için;
1. Köy ihtiyar heyetinden alınmış bir Hüsnühal (iyihal) kâğıdı.
2. Bir sağlık raporu
3. Bir yüklenme (Kefalet) senedi gerekliydi.
Verilen örnek benzeri ön denetim modelleri uzun süre uygulanmıştır.
Sosyo- kültürel, sosyo- ekonomik farkları olan ülkelerden aynı uygulamalar, aynı sonuçlar
beklenemese de ; öğretmenlik mesleğinin niteliğinin arttırılması, standartlarının yükseltilmesi bir zorunluluk
olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal bilincin sağlanmasının farklı bir yolu da görülmemektedir.
‘’İnsanlığın kaderi, öğretimin ve öğretmenin elindedir’’.William Stakel
SONUÇ ve ÖNERİLER
1739 sayılı yasa ve 43. Madde ile tutarlı olmak ve gerekse de meslekten beklenen donanımı sağlama
ihtiyacının giderilmesi için; TYT ve AYT sınavlarının yanı sıra mesleğin özelliklerine uygun seçme
kriterlerinin belirlenmesi, İhtiyaca göre seçim yapılarak öğrenci seçilmesi eğitim dönemlerinin arttırılması
gibi ihtiyacılar görülmektedir. Öğretmenlik mesleği programlarına aday seçme ; Ülkemizin geçmiş yıllarda
uyguladığı bir modeldir.
Oldukça kapsamlı ve çok boyutlu bir konu olan öğretmen yetiştirmenin en önemli basamaklarından
birini öğretmen adaylarının seçimi konusu oluşturur , öğretmen adaylarının erken yaşlarda yönlendirilip
meslek liselerini bitirdikten sonra, sözlü sınavlardan da geçmelerinin daha iyi olacağı düşünülmektedir(Kuru
ve Uzun,2008).
M.E.B öğretmen M.E.B Öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğünün bir çalışmasında;
Ülkemizde öğretmen yeterliklerinin yenilenmesi ihtiyacı, öğretmenlik mesleğinin statüsünün
iyileştirilmesine yardımcı olunması mesleğin profesyonel icrası belirtilmiştir(Ankara,2017)Son yıllarda lisans
programlarında güncellemelere gidilmiştir.
Bu gün gelişmiş ülkelerde uygulanan ülkemizde ihtiyaç olarak görülen öğretmen aday seçimi
öğretmen eğitiminin niteliğini arttırma çabalarının ülkemizin tarihinde var olan uygulamalardır.
Yasalarımızca uzmanlığı kabul edilmiş bir meslektir. Özellikle eğitim ekonomisinde kaynaklarında,
örneklenen en zor zamanlarında varını yoğunu eğitime ayıran ülkeler bu gün gelişmişlerdir. Öğretmen
yetiştirmede ön denetim nitelik ve standart yükseltilmesi profesyonelliği sağlayıcı koşulların oluşturulması,
süreç eğitimi hiç değilse pilot uygulamalarla başlatılabilir. Elbette ki; Arz –talep dengesi de oldukça önemli
görünmektedir.
Bu konuda Alan yazında birçok görüş ve öneri bulunmaktadır. Ortak payda mesleğin profesyonel
olduğunun anlaşılması, bu paralelde mesleğin nitelik ve standartlarının yükseltilmesi profesyonelliği sağlayıcı
yeterliliklerin sağlanması ve öğretmen eğitimi için aday seçme kriterlerinin belirlenmesidir. Bu görüşlerden
bazıları;
‘’Öğretmen Yetiştirme;Eğitim Fakültelerine bırakılmıştır. Buralardan mezun olan öğretmen
adayları, devletin mezunların tümüne kadro verememesi nedeniyle Kamu Personeli
Seçme Sınavı’na sokulmaktadırlar. Bu sınavların her ikisi de test sınavı olup öğretmen
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adaylarının olmazsa olmaz diğer başka özelliklerinin tespitini yapmaktan oldukça
uzaktırlar. Bu nedenle öğretmen adaylarının erken yaşlarda yönlendirilip öğretmen
yetiştiren meslek liselerini bitirdikten sonra, sözlü sınavlardan da geçmelerinin daha iyi
olacağı düşünülmektedir.
Öğretmen yetiştirmede dikkat çeken bir diğer nokta da Osmanlı Devleti de dahil olmak
üzere, öğretmenliğin profesyonel bir meslek olduğunun anlaşılmasına ve bu konuda
çağdaş ve iyi denebilecek bir takım düzenlemeler yapılmasına karşın, hemen her dönem
öğretmenlik mesleğine, meslek dışından kişilerin alınmasıdır. Bu durum, Türkiye’de
öğretmen yetiştirmenin insan yetiştirecek olanın yetiştirilmesi olduğu gerçeğinin zaman
zaman unutulduğunu gösterdiği gibi; çok genç bir nüfusa sahip olan Türkiye’de, bu
genç nüfusun niteliği konusunun niceliğinden çok daha önemli olduğunun da göz ardı
edildiğine işaret etmektedir’’(Kuru ve Uzun,2008).
Babadağ ve Sarıbaş(2015)yaptıkları çalışmada verdikleri önerilerle; Yeni kuşakları toplum üyeliğine
hazırlama işinin rastlantıya bırakılamayacağını belirtmişlerdir.
Adıgüzel,A ve Sağlam.M(2009)öğretmen eğitiminde standart ve nitelik demişlerdir.
Ateş ve Burgaz(2014)’’Çalışmada; öğretmen adaylarının üniversiteye girişinde tek yazılı sınavın
seçim için yeterli olmadığı değerlendirilmiş olup, adayların; konuya ilişkin alanyazında yer alan ve gelişmiş
ülke eğitim sistemlerinde uygulanan, bireysel mülakat, tutum testleri ve lise referans mektuplarının da sisteme
dahil edilmesinin uygun olacağı görüşünde oldukları görülmüştür. Eğitim süresinin, yüksek lisansı da
kapsayacak şekilde uzatılabileceği ağırlıklı görüş olarak ortaya çıkmış olup, gerek alanyazın da ve gerekse
incelenen ülkelerin uygulamalarında yer alan bu görüşe ilişkin düzenleme yapılmasına esas araştırma ve
çalışma yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir’’.
Ülkeler genellikle diğer ülkelerin eğitim sistem işleyişlerini inceler, sorun çözme yol ve yöntemlerini
inceler. Tarihsel süreçte deneyim paylaşımları olmuştur ve olmaktadır. Ancak bu durum diğer ülkelerin
uygulamalarının olduğu gibi alınması anlamına gelmemektedir.
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(50)
Dr. Abdullah MANAZ150
GAZA WAR & POLITICAL CONSEQUENCES
GAZZE SAVAŞI ve SİYASİ SONUÇLARI

ABSTRACT
As a result of the events in Jerusalem's Aksa Mosque and Sheikh Jarrah Neighborhood, the Gaza War,
which took place between 10 and 21 May 2021, has led to some military and political consequences both in
the region and in the world. Along with the accelerated new Jewish Settlement policies during the Netanyahu
Government, the issue of evacuating the settled Palestinians in Sheikh Jarrah Neighborhood was the first
spark of the war. Since the beginning of Ramadan, the practices and raids of the Israeli Security Forces on
the Aksa Mosque increased the fire. A war broke out as Hamas forces, which dominate Gaza, fired thousands
of missiles at Israeli cities after May 10.
As a result of the war, Israel's image of superiority and invincibility was broken, and support for Israel
in Western countries began to reverse. The Gaza War also marked the end of the 12-year Netanyahu
government. The 11-Day Gaza War has some features that will become one of the most important turning
points since the establishment of Israel.
Keywords: International Relations, The Middle East, Israel, Palestine, Gaza.
JEL Code: F5.

ÖZ
Kudüs Aksa Camii ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan olaylar sonucunda 10-21 Mayıs 2021
tarihleri arasında yaşanan Gazze Savaşı hem bölgede hem de dünyada bir takım askeri ve siyasi sonuçlara yol
açmıştır. Netanyahu Hükümeti döneminde hızlanan yeni Yahudi İskân politikaları ile birlikte Şeyh Cerrah
Mahallesi'ndeki yerleşik Filistinlilerin tahliyesi meselesi savaşın ilk kıvılcımı olmuştur. Ramazan ayının
başından bu yana İsrail Güvenlik Güçlerinin Aksa Camii'ne yönelik uygulamaları ve baskınları yangını
artırmıştır. Gazze'ye hakim olan Hamas güçlerinin 10 Mayıs'tan sonra İsrail şehirlerine binlerce füze atması
üzerine savaş çıkmış;
Savaş sonucunda İsrail'in üstünlük ve yenilmezlik imajı kırılmış ve Batı ülkelerinde İsrail'e verilen
destek tersine dönmeye başlamıştır. Gazze Savaşı, 12 yıllık Netanyahu hükumetinin de sonu olmuştur. 11 Gün
Gazze Savaşı, İsrail'in kuruluşundan bu yana en önemli dönüm noktalarından biri olacak bazı özelliklere
sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler, Ortadoğu, İsrail, Filistin, Gazze.
Jel Kodu: F5.
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Current Causes of the 11-Days Gaza War
The basis of the Israel-Palestine problem is the struggle for dominance of two different religions and
societies on the same land. The fact that this problem could not be resolved through a comprehensive peace
that would satisfy both communities led to the continuation of the conflicts. With the establishment of the
state of Israel in 1948, the Jewish community's claim to domination over Palestinian society and lands is the
main factor in the conflicts and conflicts that continue to this day. The Palestinian Resistance and the
increasing pressure, enlargement and new settlement policies during the Netanyahu period are considered to
be among the most fundamental reasons for the last Gaza war. It is possible to summarize them as follows:
Declaring Jerusalem The Capital Of Israel As Whole Undivided
The plans of Netanyahu who became Prime Minister in 2009, for Jerusalem, were the main factor that
increased the Israeli-Palestinian tension. Netanyahu constantly stated that Jerusalem was not the capital of
another nation, but only of the Jews, and he was trying to make the world public accept this. (Ravid, May 17,
2015)
Prior to the US Presidential Elections, Donald Trump announced during his meeting with Netanyahu
at Trump Tower in New York that he would recognize Jerusalem as the capital of Israel as a whole, undivided,
if he came to power. Netanyahu also had a meeting with Hillary Clinton. Journalists were banned from
covering both events, according to Time magazine's statement. (Time, September 26, 2016)
Indeed, Trump kept his promise after being elected President and officially recognized Jerusalem as
the capital of Israel as a whole. He stated that he had "instructed the Embassy in TelAviv to begin the necessary
preparations to move to Jerusalem." “I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the
capital of Israel,” Trump said. Also, “There will of course be disagreement and dissent regarding this
announcement,” he said, pointing to the escalation of tensions in the Middle East. Because the day before, he
had met with Jordan's King Abdullah and Palestinian President Abbas. Mahmud Abbas had warned of the
“gravity of consequences” should the move become official for “the peace process and security and stability
in the region and world.” (Pappas, December 6, 2017)
Tensions began to rise in the West Bank after Trump announced his decision. When it was stated that
“these tensions are because of Trump’s decision,” Netanyahu said: “The sooner Palestinians come to grips
with reality the sooner there will be peace”. (Simons and Pleasance, December 11, 2017)
American Evangelists had a great share in Trump's decision. After criticizing Biden's 47-year policy,
Trump said: "And we moved the capital of Israel to Jerusalem. That's for the evangelicals." "You know it's
amazing with that, the evangelicals are more excited about that than Jewish people. It's really- right? It's
incredible," (Folley, August 18, 2020).
American Evangelists were very interested in Jerusalem from the early founding years of Political
Zionism, although they were far away. Famous British Intelligence and Photographer Gertrude Bell, in her
letter dated March 3, 1900, mentions that 300 American tourists came to Jerusalem. Between December 13,
1899 and March 23, 1900, Bell had stayed in Jerusalem for almost 3 months, probably in a hotel belonging to
German Evangelists. (Bell, 1900)
American and German Evangelists had great support in the British occupation of Jerusalem in 1918.
In his letter dated March 23, 1900, Bell wrote, “Turks are much afraid of us and he probably thinks I have
some project of annexation in my mind!” he says.
Coming to the present, the declaration of Jerusalem as the capital of Israel as a whole can be accepted
as the primary reason for the 11 Day War. The second important reason is the reduction of Arab settlement
around Jerusalem by Netanyahu and the resettlement of Jewish settlers. In this regard, the Ashkenazi Jews of
German origin, and therefore the Evangelists, made great efforts. The most important example in this regard
is the problem of Sheikh Jarrah Neighborhood.
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Sheikh Jarrah Neighborhood Issue
Sheikh Jarrah Neighborhood is located outside the Damascus gate of Jerusalem. Established in the
1200s, the neighborhood takes its name from Hussam Ad-Din Al-Jerrahi, the doctor of Salahaddin Eyyubi.
The Surgeon was buried in Jarrahi Tomb built in his name here. (Shanin, 2005)
In Ottoman cities surrounded by walls, the neighborhoods outside the walls were generally established
and expanded on the road route from which the later settlers came. As a matter of fact, Sheikh Jarrah
Neighborhood is on the arrival route of Muslims from Damascus to Jerusalem. Over time, Muslim Arabs,
Ottoman bureaucrats and notables built houses near the Damascus Gate and Sheikh Jarrah Tomb. One of the
largest Arab families settled here is the Huseyni Family and this region is also called by this name. Sheikh
Jarrah neighborhood is one of the largest Muslim settlement outside the city walls.

Figure 1: Map Graphic: Sheikh Jarrah Neighborhood, Dr. Abdullah Manaz, May 2021
According to Palestinian sources, the first Jewish settlement in the area began in 1880. In this period
of increasing pressure on Jews in Europe, Joseph Mihas, son of Rahamim, comes to Jerusalem and asks for
help. Jarrah Neighborhood is a charter under the name of Kobaniya Ummu Harun. The director of the
foundation AbdulRabbi b. Khalil b. Ibrahim rents 17/24 of the 8-decare neighborhood free of charge, giving
Joseph the right to build a house on it. The remaining 7/24 of the land was leased to a Palestinian named
Dervish Hijazi. This lease, which will last for a maximum of 90 years, is approved by the Ottoman Sharia
Court. In those years, there was no land sale and the land was transferred only by leasing. Joseph builds 62
houses on the leased land and rents them as fragmental to the Jews who migrated to the region for money. The
passing of the West Bank and East Jerusalem to Jordan in the 1948 War was a turning point. Therefore, Sheikh
Jarrah Neighborhood continued to exist according to Jordanian laws. The Sheikh Jarrah neighborhood, along
with the West Bank and East Jerusalem occupied by Israel after the 1967 War, was subject to Israeli law. After
1972, former Jewish settlers in Sheikh Jarrah began to lay claim to the houses there. Even though the heirs of
Dervish Hejazi obtained some rights regarding the section belonging to them, the heirs of Mihas demanded
the eviction of the Arabs' houses, which they claim belong to them. Palestinians believe that rights over the
quarter, which was leased for 90 years under Ottoman law in 1881, expired in 1970. Even if the old rental law
was valid, Arabs argued that they could not be evicted as long as they paid their rent. In 1982, Jews applied
to the court for the eviction of 24 Arab families. The deadlock still continues and Researcher AbdulRauf
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Arnavut states that the main aim is to "evacuate the Arabs in the north of Aqsa, starting from the Damascus
gate, and to join this area up to the Hebrew University to West Jerusalem". (Albania, 2011).
According to another Palestinian source: In 1956, the Jordanian government reached an agreement
with the United Nations Relief and Work Agency for Palestinian Refugees. UNRWA relocated 28 of these
Palestinian families to Sheikh Jarrah and in 1959 residents became owners of their property. These 28 families
have since grown to about 72 families and about 550 people, mostly children. The 'Legal and Administrative
Affairs Act', enacted by Israel in 1970 after the 1967 War, allowed Jews who proved they lived in East
Jerusalem before 1948 to confiscate Palestinian’s property. In 2008 an Israeli court ruled that part of the Sheikh
Jarrah neighborhood 'belongs to Sephardic Jews who settled there during the Ottoman period'. In February
2010, the Jerusalem City Council approved a project to build 16 residences for Israeli settlers in Sheikh Jarrah.
Encouraged by these decisions, Radical Jews occupied some Arab homes in Sheikh Jarrah. Arabs lived in
tents next to their old homes for years. Since the beginning of 2021, the pressures have increased even more.
United Nations Special Rapporteur Michael Link explained that eviction orders issued by Israeli courts "forbid
the forced displacement of the protected population" under Article 49 of the Geneva Convention. Arab
families who faced with the threat of being evicted from their homes also started counter-protests. (Al-Sharif,
2021)
According to Arsen Ostrovsky, who defends the views and rights of Jews on the issue of Sheikh Jarrah
Neighborhood (head of an international Jewish organization organized in 33 countries and comprised of 3500
activists and lawyers): Sheikh Jarrah Neighborhood is named after the Jewish High Priest Shimon Hatzadik
who lived in the 3rd century BC. An Israeli NGO, Nahalat Shimon, argues that they have legal ownership of
the area and that Arabs who do not pay their rent should be evicted. According to the Israeli Supreme Court,
the land in question had been purchased by local Ashkenazi and Sephardic communities from Arab owners in
1875. The neighborhood where the tomb of “Justice Simeon” is located was registered in the Ottoman land
registry in the name of Rabbis Avraham Ashkenazi and Meir Auerbach. The Jews wanted to register their
property rights with the British Mandate in 1946, but this did not happen. A small Jewish community made
peace with the local Arab community until the 1948 war. The Jews here were evacuated after the war. The
Jordanian Government leased the place to Palestinian refugees. In 1982, the Sephardic Community Committee
and the Knesset Israel Committee sued the Palestinian families residing in Sheikh Jarrah and demanded their
eviction. The Court decided that they could not show ownership but enjoyed Protected Tenant Status. As
protected tenants, they could continue to live in the property as long as they paid rent and maintained the
property. From 1993, Jewish Associations had filed a new lawsuit against residents “for non-payment of rent
and illegal changes to the property”. most sued. In 1997 Palestinian Suleiman Darwish Hejazi claimed that he
had the right to Sheikh Jarrah, based on an Ottoman document he received from Jordanian al-Bandeq in 1961,
but to no avail. (Ostrovsky, 2021) In 2005, the Israeli Court did not accept the Ottoman document submitted
by Darwish as evidence. (Sneineh, 2021)
After the Gaza War, many articles and research about Sheikh Jarrah were published in the Israeli press.
The most important of these was a research paper by Maltz and Hasson in Haaretz. Describing Sheikh Jarrah
as a Jewish Quarter purchased by two Jewish trusts, the article stated that the current Palestinians were
resettled by the Jordanian Government in 1956:
“Under an agreement reached between the Jordanian government and the UN Relief and Works Agency
for Palestine Refugees, 28 Palestinian families would be housed in the neighborhood. In exchange for
relinquishing their refugee status, they would be allowed to live in the homes as protected tenants for a period
of three years, after which they would receive ownership of the properties, subject to a list of conditions.”
As the authors state, despite the agreement, Palestinian families never got their property rights. When
Israel captured East Jerusalem after the 1967 War, ownership of the lands was returned to Jewish trusts, and
an agreement was made that allowed Palestinians to stay in their homes as tenants. The Palestinians insisted
they had been tricked into signing the treaty and that the documents confirming Jewish ownership were forged.
Meanwhile, the Nahalat Shimon Company, dedicated to resettling the Jews in East Jerusalem, bought the land
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and demanded the evacuation of the Palestinians. The Article Authors drew attention to an important issue in
this regard and wrote:
“But by far the greatest injustice, the Palestinians say, is that Jews who fled their homes in 1948 are
allowed to claim back real estate they owned, whereas Palestinians are not.”
The article included a photograph (taken from the Library of Congress) showing the condition of the
neighborhood in 1931, along with lengthy interviews with representatives of families awaiting evacuation in
Sheikh Jarrah Neighborhood. (Maltz & Hasson, June 8, 2021)
Events Leading to the Gaza War
Events In Aksa Masjid And Sheikh Jarrah Neighborhood In Ramadan
As we mentioned above, there were two issues that increased the tension between Israel and the
Palestinians in Gaza and the West Bank: Al-Quds Mosque and Sheikh Jarrah Neighborhood.
The first spark of the war was ignited on April 13, 2021, when the month of Ramadan began. Israeli
Police broke the locks of the four minarets of Al-Aqsa Mosque in Jerusalem and cut the power lines to the
loudspeakers and silenced the call to praying on the first day of the holy month of Ramadan. This event
coincided with Israel's national memorial service for Israeli soldiers at the Wailing Wall. (Kuttab, 2021) 3
days after this event, there was the Friday Prayer that Muslims performed collectively. Around 70,000
Palestinians gathered and prayed at the Aqsa Mosque on this holy day. There was no significant tension after
the prayer. (Hamann, 2021)
On April 27, 2021, Human Rights Watch in New York published a 213-page report describing the
Israeli government's policy towards Palestinians as Apartheid. These issues were raised in the report: “Israeli
authorities have committed crimes against humanity such as Racial Discrimination and Persecution; Apartheid
and Persecution in East Jerusalem, Gaza and the West Bank will not change the legal status of the occupied
territory and the actual reality of the occupation; Israel's systematic oppression and inhumane acts against
Palestinians in the occupied territories; institutional discrimination against Palestinian citizens on many issues
such as Land, Settlement, Demographic Structure". (HRW, 2021)
Evacuation of Palestinian homes in Sheikh Jarrah Neighborhood, located on the Damascus Gate side
of the Aksa Mosque, has been on the agenda since the 2000s. In 2002, 43 Palestinians were evicted from the
neighborhood and Israeli settlers took over their properties. In 2008 the Kurdish family was expelled, and in
2009 the Hanoun and Ghawi families were evicted. In 2017, the Shamasneh family was also driven out of
their home by Israeli settlers. At the beginning of May 2021, the issue came to the fore again. On Sunday,
May 2, the Israeli Supreme Court ordered the Iskafi, Kurdish, Jaanoi and Qassem families, consisting of 30
adults and 10 children, to vacate their homes by May 6. The court also gave the families of Hammad, Dagani
and Daoudi until 1 August for release. (Sineineh, 2021)
In the religious atmosphere of Ramadan, Palestinian families in Sheikh Jarrah neighborhood decided
to resist this court decision. They started the protests by writing “ لن ترحل: We will not leave” on the walls of
their houses. Tensions increased after Israeli soldiers were sent to the region and a checkpoint was set up at
the entrance of the neighborhood. On May 5, 2021, one day before the evacuation date, Israeli security forces
intervened in the youth gathered in Sheikh Jarrah neighborhood. The police tried to disperse the demonstrators
using rubber bullets and batons. According to the statement of the Middle East Eye reporter, the police sprayed
both the demonstrators and the houses of the Arabs with a gas that smelled like sewage and skunk and did not
come out for days. It was like a real battlefield. Meanwhile, Jewish Settlers living in the same neighborhood
were shouting as saying: “Death to the Arabs!”. During the intervention of the police and Israeli Special
Forces, many Palestinians were injured in various ways. (Halil, Abdellatif, Masarwa and Sneineh, 2021).
Qadr Night, Jerusalem Day, Quds Aqsa Mosque Raid Events
The anger of the Palestinians began to increase after the Friday Prayer at the Aqsa Mosque on Friday,
May 7th. The next day was the Night of Power (Qadr), considered the holiest night of Muslims. On Saturday,
May 8, Israeli Police blocked dozens of buses from other cities to attend the Night of Power celebrations and
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prevented Palestinians from coming to Quds. Meanwhile, the Israeli Court announced that it will make its
final decision on the evacuation of Palestinians in Sheikh Jarrah on May 10. On Friday and Saturday, 200
Palestinians and 18 Israeli Police were injured in the riots. (Holmes, 2021)
May 10 was Jerusalem Day for Jews, celebrated as the anniversary of the capture of East Jerusalem
after the 1967 War. The Jews also prepared to make Flag March to celebrate this day. Reuters reported on this
subject, “Why is Jerusalem so sensitive?” it gave the following answer to the question:
“Politics, history and religion.
At the heart of Jerusalem's Old City is the hill known to Jews across the world as Temple Mount - the
holiest site in Judaism - and to Muslims internationally as The Noble Sanctuary. It was home to the Jewish
temples of antiquity. Two Muslim holy places now stand there, the Dome of the Rock and Al-Aqsa Mosque,
the third holiest place in Islam.
Christians also revere the city as the place where they believe that Jesus preached, died and was
resurrected.
Israel sees all of Jerusalem as its eternal and indivisible capital, while the Palestinians want the eastern
section as a capital of a future state. Israel’s annexation of East Jerusalem is unrecognized internationally.”
(Lubell, 2021)
As Jews prepare to celebrate Quds Day on Monday, May 10, Israeli Security Forces attacked the Aqsa
Mosque at the time of the Morning Prayer. The police, who entered the mosque, threw tear gas, and some
Muslims were injured in the head by rubber bullets. Thus, the consecutive events of the Month of Ramadan,
the Night of Power, Friday Prayers, Damascus Gate, Sheikh Jarrah Neighborhood and Aksa Mosque Raid,
which are sacred for Muslims, made the fire uncontrollable. At this point, while many countries condemned
the raid on the Aksa Mosque, the Israeli administration's view of the event further increased the tension.
Prime Minister Netanyahu accused the Palestinians with intolerance and said:
"A struggle is now being waged for the heart of Jerusalem. It is not a new struggle. It is the struggle
between intolerance and tolerance, between law-breaking violence and law and order. We insist on ensuring
the rights of everyone. This occasionally requires taking a strong stand as the officers of the Israel police, and
our security forces, are doing at the moment. We back them in this just struggle. Of course, these things are
being expressed erroneously and misleadingly in the global media. In the end, truth will win but we must
constantly reiterate it." (MEE Staff, 2021)
The Middle East Eye writer drew attention to the following point in his article:
“The prime minister did not, however, address why Israeli armed police brutally raided al-Aqsa
mosque while thousands of Palestinians were at prayer.” (MEE Staff, 2021)
US National Security Advisor Jake Sullivan expressed to his Israeli counterpart "grave concern about
the possible eviction of Palestinian families from their homes in the Sheikh Jarrah district." United Nations
Secretary-General Antonio Guterres expressed his "deep concern at the continuing violence in occupied East
Jerusalem and the possible eviction of Palestinian families from their homes." (Lubell, 2021)
Gaza War and Hamas Missiles
On Monday, May 10, tensions were at their highest. While the Jews insisted on the Jerusalem Day
march, which symbolized the occupation, the Palestinians faced an attack by the Israeli police on the holy
Night of Power and the Aksa Mosque was raided. While the Israeli Government announced a day ago that it
will carry out a military maneuver that will test the military's ability to Fight on Three Fronts (West Bank,
Gaza, Lebanon Border), Hamas leaders have stated for several days that they will take action if the attacks on
Sheikh Jarrah and the Aqsa Mosque do not stop.
Beginning Of the Gaza War
On Monday, May 10, Hamas announced that "it will respond strongly, if the Israeli Army does not
withdraw from Sheikh Jarrah Neighborhood and Al-Aqsa Mosque in Jerusalem by 18:00. As a matter of fact,
at 18:00, dozens of missiles launched in the direction of Israel began to be seen in the skies of Gaza. The
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missile attacks, which were stated to be launched by the Qassam Military Units affiliated with Hamas,
continued throughout the night. On the first day, more than a thousand missiles were launched from Gaza in
the direction of Israel. In the counterattack of Israeli Warplanes on Gaza, 27 civilians, including 9 children,
lost their lives on the first day, and 2 Israelis died in Israeli territory. White House spokesperson declared that
“Israel has the right to defend itself.” (AlJazeera, May 11, 2021)

Figure 2: Map & Graphic : Dr. Abdullah Manaz, 10-21 May 2021
Archbishop of Jerusalem Atallah Hanna made a statement saying 'Muslims, Christians defend
Jerusalem together'. (MEM, May 12, 2021)
During the Gaza War, which lasted for 11 days from 10 to 21 May 2021, 4340 missiles were launched
from Gaza to Israeli territory. While the Israeli Army's Iron Dome Defense System hit many of the missiles,
some of them fell on settlements, military areas and empty fields. Only 1000 of the 2300 missiles launched
on 15 May were hit. This situation created a great disappointment for the Air Defense System, which Israel
trusted very much. The United States has pledged $1 Billion for the improvement of the Defense System.
(Frantzman, 2021)
The range of Hamas missiles came as a complete surprise to the Israeli Army and the World Public.
Reaching a range of 200 km, the rockets targeted almost all Israeli lands. The missiles of Hamas and Islamic
Jihad groups reached Tel Aviv and Haifa, along with all the cities east of Gaza. In the missile attacks, the Oil
Refinery in Ashkelon was hit, Israeli airports were closed to civilian flights, fires broke out in TelAviv city
center and many Israeli cities, buildings were damaged, and 12 Israelis were killed. In response, 292
Palestinians died in Gaza, and all-important buildings in the area were destroyed by Israeli airstrikes.
In particular, Al-Jazeera Television announced the events to the world public opinion by broadcasting
live from the cities of Gaza, the West Bank and Israel. Developments were instantly communicated by
Palestinian Activists, Journalists, Observers and local people through social media channels such as Twitter
and Telegram. Facebook censored some Palestinian messages and was met with backlash. Posts on social
media made a significant impact on the formation of world public opinion against Israel by announcing Israel's
attacks on civilian targets. The propaganda videos, apparently prepared by Hamas before the war, attracted
great attention. Hamas Qassam Troops also used small Kamikaze planes and submarines with GPS control
and carrying 50 kg of explosives, invented by a Tunisian Engineer, whose brother was killed by Israel, against
attacks from the sea. (AlJazeera & Twitter & Telegram News Sources, May 10-21, 2021)
The Gaza War brought the anti-Israel demonstrations in the Islamic world to its peak. On Friday, May
14, a Friday Prayer was held at the Aksa Mosque in the West Bank, attended by approximately 100,000 people.
Large demonstrations were held in all cities of the Islamic world after the Friday Prayer. In Jordan, where
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60% of the population consists of Palestinians, hundreds of thousands of Jordanian citizens marched to the
borders of the West Bank. The demonstrators marching to the Lebanon-Israel border, on the other hand, broke
through the security fences and broke the security cameras. Although several missiles were launched by
Lebanon into northern Israel on two separate days, they landed on empty fields. (AlJazeera & Twitter &
Telegram News Sources, May 10-21, 2021)
In the Gaza war, mutual war tactics were applied between the parties. Hamas has often declared that it
built tunnels under Gaza against a ground war and its fighters are standing by there. The Israeli Army had
devised a plan to remove the fighters found in the tunnels. Foreign media outlets wrote that "Israeli tanks
entered Gaza", after the Army Spokesman implying that "the ground war has begun", but Hamas fighters did
not leave the tunnels, and it became clear that the Israeli Army did not start a ground war either. (Jones, May
24, 2021)
Political Reactions and Results in the World Public Opinion
The shooting of the Radio, Television & Press building in the Gaza Center on May 15, in which the
offices of foreign news agents are located, by the Israeli Air Force, was met with reaction from the European
Union countries as well as the USA. That same night, Hamas Leader Haniyeh gave a speech at a big
demonstration in Qatar's capital, Doha, and challenged Israel.
The speech was broadcast live by Al-Jazira television. After Haniyeh's speech, Hamas' Chief of Staff
Abu Khalid Al-Dhaif applied an interesting war tactic. He called out to the Israelis hiding in shelters in Israeli
cities and declared that no missiles would be fired for 2 hours between 22:00 and 24:00, and that anyone could
go out. Then hundreds of rockets were launched from Gaza to Israeli cities. This event left significant
psychological effects on the people of Israel. The Israeli Government and Army began to be criticized by the
Israeli people as well. Former ShinBet Official Gonen Ben Yitzhak said: “No matter what we do, we will not
be victorious this time, we are defeated!”
The shattering of Israel's image of superiority and invincibility has also strengthened the spirit of
resistance among Palestinian youth in the West Bank. On May 16, a Palestinian youth drove his car into Israeli
soldiers at the entrance of Sheikh Jarrah Neighborhood. 6 Israeli soldiers were wounded, 2 of them seriously.
The Young Palestinian is killed by Israeli soldiers. The Gaza War caused counterdemonstrations in all
Palestinian cities in the West Bank, along with the Israeli city of Lod, and some Palestinian youth lost their
lives. After May 17, anti-Israel demonstrations began to increase all over the Islamic world. Neither the Israeli
Administration nor the world public had anticipated that Hamas would display such resistance against Israel.
Although Israel continued its air strikes without interruption, it was unable to thwart Hamas' ability to launch
rockets. Israeli planes, which hit the civilian buildings they claim to be built on the tunnels, could not achieve
anything other than killing civilians, women and children in Gaza. On May 18, Palestinians closed their
shutters throughout the West Bank and protested against Israel. There have been various anti-Israel protest
demonstrations in US cities after May 19th. A ceasefire was declared on May 21, 2021 at 02:00, after US
President Biden pressured Netanyahu to declare a ceasefire immediately. (AlJazeera & Twitter & Telegram
News Sources, May 10-21, 2021)
After the ceasefire, daily clashes took place between Palestinian Youth and Israeli Soldiers in West
Bank cities and at the entrance of Sheikh Jarrah Neighborhood until the end of May. The Israeli Army, which
started arrests with the ceasefire, raided the homes of those who participated in the demonstrations, and more
than 2000 Activists, Journalists, Youth and pro-Hamas politicians were detained. One of those detained was
AlJazeera Reporter Givara Budeiri, who was broadcasting the news at the entrance of Sheikh Jarrah District.
The television reporter, who was beaten and detained by Israeli soldiers on June 5, was released the same
night. AlJazeera's news camera was also broken. The event was condemned by all press organizations around
the world. (AlJazeera, June 6, 2021)

444

http://www.turansam.com
*************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2021; Ay: Haziran; Cilt: 13/İLKBAHAR, Sayı: 50
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: June; Volume: 13/SPRING, Issue: 50
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

Reactions Of The Islamic World
The reactions of the administrations of Islamic countries to the Gaza War were much stronger than the
political responses to the Israeli attacks in Quds, West Bank and Gaza region in previous years. In this regard,
diplomatic initiatives of Turkey and Pakistan at the United Nations level and Foreign Ministers' Meetings
came to the fore. Thousands of Muslims from Asia to Africa and the USA took to the streets despite the
Pandemic process and protested the Israeli aggression. The country that benefited the most from the Gaza War
was Egypt. Egypt took on the role of mediator between Israel and the Palestinians. Biden approached this
positively in order to exclude Turkey and Qatar from the process. In this way, the Sisi administration hit
several birds with one stone:
- Egypt softened Biden's possible human rights pressures and received the support of the United States.
- It had a say in the solution of the border problems arising from the Gaza strip.
- By convincing Hamas to the Ceasefire, it gained the support of the Palestinian people and thus the
Arab countries -including Qatar- and consolidated its regional power. (Michaelson, June 8, 2021)
In the long run, however, only time will tell what kind of political problems Egypt's rapprochement
with Hamas may cause in itself. The intention of the US and Israeli administrations to pacify the Gaza and
Palestine issue by excluding the Hamas leaders will be very difficult to realize. Iran's military training support
to Hamas is well known. However, the fact that Lebanese Hezbollah, which is under the control of Iran,
remained silent until the end of the war and did not interfere in the event still puzzles people. Lebanon, on the
brink of economic collapse, is likely to have avoided a war with Israel. It is clear that Iran and Hezbollah, who
seem to know Hamas' rocket technology, are also testing their own military capabilities. After Hamas declared
victory, Hezbollah and Iran raised their voices and sent new threats to Israel as a result of this.
Political Reactions Of The World Countries
The first reactions, other than Muslims, regarding the Gaza War came from the Israeli public. The
following tweet by the famous Israeli Journalist, Writer and Broadcaster Ben Caspit to his 264,000 followers
and targeting Netanyahu was an important example of the first criticisms that rose in the Israeli public:
“Bibi didn't go to war. He promised to go to war and overthrow Hamas in Gaza. Instead, he threw
hundreds of tons of explosives at them, as he did 7 and 9 years ago. It allowed the entire arena to light up to
create an atmosphere of urgency. He succeeded. Bennett surrendered (for now). Hamas will move on, get
stronger and stronger. Thanks." (Caspit, May 20, 2021)
Yehoshua Yosi, Military Correspondent of Yediot Ahronot, one of Israel's most important media
outlets, summarized the outcome of the war in his message:
“Like it or not, Hamas has grown stronger for its part. Not only has it brought its problem back to the
international consciousness, it has also become a regional player that connects all players on the field,
stabilizing as a defender of Jerusalem, and ultimately limiting Israel's response in other sectors." (Yosi, May
21, 2021)
The photo that Yosi added to his message showed dozens of missile attacks simultaneously sent by
Hamas:
Apart from the criticisms made within Israel, some Jewish groups that participated in the anti-Israeli
demonstrations in New York and London, albeit symbolically, supported the Palestinian people against the
Israeli attacks and opposed Zionism. The Anti-Zionist Jewish group called Neturei Karta, which has
representations in the USA and the UK, not only participated in the demonstrations in western countries, but
also went to the Sheikh Jarrah District in Jerusalem and visited Palestinian families there. (Neturei Karta,
2021)
One of the first important criticisms to appear in the European press was penned by The Guardian
writer Jonathan Freedland. Freedland made the following warnings in his article in which he explained that
the Western public opinion had begun to turn against Israel:
“At the moment, it’s easy to dismiss this as a passing fad – to note that even if Capitol Hill might be
shifting, plenty of continental European politicians are heading in the opposite direction, becoming more, not
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less, sympathetic to Israel. But Israel should read the warning signs. Those of us who have long condemned
the occupation always argued that if Israel did not do the right thing and end it, it would eventually be branded
a pariah state. If the last two weeks are anything to go by, that day is getting closer.” (Freedland, May 21,
2021)
Feedland stated in his article that popular personalities in the Western world such as singers, football
players and fashion designers also took a stand against Israel. One of the important points he made was that
he emphasized that “Muslims are less responsive to crimes committed against Muslims in other parts of the
world”. While saying this, Freedland stated that the half-century-old unsolved problem of Israel-Palestine is
the reason for this:
“Those with a strong connection to Israel scratch their heads at this, wondering why, of all the appalling
things going on in the world, this is the one that cuts through – bringing huge crowds on to the streets of
European capitals, filling up social media timelines. They note that people who have barely stirred at the
detention of a million Uyghur Muslims in China; who have not so much as “liked” a tweet about the tens of
thousands of Rohingya Muslims murdered by Myanmar; who rarely get agitated by the 200,000 civilians
butchered by the Assad regime in Syria or by the 130,000 killed in Saudi Arabia’s war on Yemen; and who
might be wholly unaware of the 52,000 estimated to have been killed in the Ethiopian-Tigray conflict since
November, have nevertheless been filled with fury by events in Gaza.” (Freedland, May 21, 2021)
Among the criticisms written on the Gaza War, the Washington Post article by a Jewish writer named
Raphael Mimoun was one of the most important. The title of the article was as follows: “Zionism cannot
produce a just peace. Only external pressure can end the Israeli apartheid.” Mimoun started his article by
stating that “He grew up in a Zionist family and society, lived in Israel for 4 years, was in a Zionist youth
movement for 12 years and still belongs to a Jewish community in France” and said:
“Zionism is rooted in trauma and fear. It’s about survival and love for the Jewish people. But like any
other ethnic nationalism, Zionism establishes a hierarchy: It’s about prioritizing our safety and well-being,
even at the expense of others. It relies on an alternate historical narrative that justifies the occupation and
rationalizes the status quo. And it cannot produce a just peace on its own. The Israeli occupation of the West
Bank is, by every definition, apartheid: two legal systems for two ethnic groups. If a Jew and an Arab commit
the exact same crime in the West Bank, the Jew will face a civil court; the Arab, a military court. But most
Israelis can’t fathom this as unjust. They fight the term “apartheid” because they genuinely believe that the
discrimination is legitimate and a matter of self-defense.”
Mimoun stated that there is a deep understanding of difference between Jewish and Palestinian
communities and that the Jewish community is far from understanding the reality in which it lives:
“Compounding this alternate reality are more than a hundred years of conflict that have dehumanized
Palestinians in the eyes of Israeli Jews. When the IDF bombs Gaza and kills large numbers of civilians,
including children, Israelis think that Palestinians should blame themselves: because they didn’t accept past
peace offers, because they tolerate armed groups in their midst, because they “teach their children to hate
Jews.” We tell ourselves that at the end of the day, Israel is merely defending itself and that there is simply no
alternative.
The same thought process justifies the Gaza blockade, the military checkpoints in the West Bank, the
separation wall and the bulldozing of homes in Palestinian communities. Palestinians’ pain is either fake or
self-inflicted; it is not as real as ours.
Of course, some Israelis reject these narratives and actively campaign for Palestinian liberation. But
those make up a minority. The average Israeli doesn’t contend with what it means to live out an occupation
on a daily basis: having to submit to foreign troops at checkpoints, requiring a permit for any and all matters
from a government that doesn’t represent you, knowing that soldiers can invade your home or seize your
property with no accountability.”
Expressing his longing for peace as a Jew, the author concluded his article with the following sentence
after saying that Israel's current policy cannot be changed from within itself:
“An apartheid state will not willingly change itself. Outside measures are the only ones that can
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meaningfully push Israel toward ending the occupation.” (Mimoun, May 20, 2021)
After the Gaza War ended with the Ceasefire on May 21, many articles were published in the Western
press and a "Two-State Solution" was proposed for the solution of the Israel-Palestine issue. Le Monde stated
that US President Biden said the following on the subject after his meeting with the South Korean President
in Washington: “There is no change in my commitment to the security of Israel, period. No change at all.”
“The change is that we still need a two-state solution. It's the only way.” (Le Monde, May 21, 2021).
Biden's phone calls with Netanyahu played an important role in the conclusion of the Gaza War with
a ceasefire. Evangelists in the United States generally tend to be Republican. On the other hand, it is a known
fact that liberal Jews and some Zionist groups also support the Democratic Party. In a report published on the
day of the ceasefire, the BBC summarized the situation of the Democrats in the USA with the title of "IsraelGaza: The Democrats' 'tectonic' shift on the conflict". The report written by Anthony Zurcher included the
following important statements:
“The shift is dramatic; it's tectonic," says pollster John Zogby, who has tracked US views on the Middle
East for decades. In particular, younger generations are considerably more sympathetic to the Palestinians and that age gap has been on full display with the Democratic Party. As the US Congress has become an
increasingly diverse body, however, that has had some serious consequences for US policy toward Israel. In
2021, a record 23% of members of the House and Senate were people of black, Hispanic, Asian/Pacific
Islander or Native American heritage, according to a Pew Foundation study. Two decades earlier, that number
was 11%. In 1945, it was 1%. A diversity of backgrounds has led to a wider diversity of viewpoints and a
diffusion of power. The influential group of young liberal congresswomen, known informally as "The Squad",
includes Palestinian-American Rashida Tlaib of Michigan and Somalian refugee Ilhan Omar of Minnesota,
for instance.” "There is a non-white population, particularly among Democrats, who are very sensitive to the
treatment of fellow non-whites," Zogby said during a recording of the BBC podcast Americas. "They see
Israel as an aggressor." They don't know Israel's early history and odds-defying triumph over adversity, he
says. "They know post-Intifada; they know the various wars, the asymmetrical bombing that have taken place,
the innocent civilians that have been killed."
While expressing that non-white in the Democratic Party empathize with the Palestinians, Zurcher
emphasized that Sanders, who lost the presidential election twice, is important in this regard. He cited his
criticisms of Netanyahu's policies, which Sanders describes as "desperate, racist authoritarian". He stated that
Israel pursues a single sovereignty that is not based on equality and democracy. In his article, Zurcher wrote
that Palestinian Activists had a great impact on the US public opinion and stated that the slogan "Black Lives
Matter", which emerged after the murder of George Floyd, has now been updated as "Palestinian Lives
Matter". (Zurcher, May 21, 2021)
As a matter of fact, the hashtag “Palestinian Lives Matter” was at the top of Twitter during the Gaza
War. In his article, Zurcher explained that many Democrats, especially St Louis Congressman Cori Bush,
oppose the military financing of Israel. In the article, it was emphasized that Biden and his administration
acted later than even liberal Jews on the Ceasefire issue, and that had blocked the ceasefire proposals of UN
several times. The article concluded with a warning that "If the Biden Administration remains indifferent to
Israel's grave human rights violations, the Democratic Left group may abandon Biden."
The Spanish-language newspaper Publico published an article addressing these debates among
Democrats in the United States. In the article, which stated that the ceasefire was achieved after Biden had 4
phone calls with Netanyahu, it was emphasized that the "Old Politics" continued and emphasized that it would
be seen in time whether there would be a change. The following statements in the article seemed to summarize
the general situation of the USA and the West:
“It is difficult to predict how far there will be changes, but it can be said that the outlines of the
disastrous Abraham agreements that confirmed de facto the annexation of the occupied West Bank to Israel
are dying. Eleven days of unequal warfare have been enough to prove that the greatest achievement of
President Donald Trump's foreign policy is not sustained even with pins.
Nothing can be expected from the European Union as its main leaders, Emmanuel Macron and Angela
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Merkel, persist in washing their hands of the Arab-Israeli conflict when they do not encourage Israel to
continue on the path of colonial expansion in the occupied territories, and they lack a positive future vision
for Europe.” (Gascon, May 22, 2021).
Another critique of Biden and the US Administration's stance and "Silent Politics" behavior during the
Gaza War was published in The National Interest. In the article, which states that Biden and the USA are
partners in Israel's crimes, the reasons that led to the Gaza war were summarized in one paragraph as follows:
“Fighting did not start with Hamas rocket attacks from Gaza—as inexcusable as they are—but rather
as a result of apartheid-style oppression in the Occupied Palestinian Territories (OPT). Specifically, arbitrary
attempts to force Palestinian families from their homes in the East Jerusalem neighborhood of Sheikh Jarrah,
constituting ethnic cleansing given the area’s occupation status, have produced the worst fighting since the
Second Intifada. The removals, resulting from the unlawful and unequal application of property ownership
laws in the OPT, produced massive protests at the al-Aqsa Mosque in the middle of Ramadan and through
Eid.” (Langlois, May 23, 2021).
After the Armistice, Le Monde carried the issue to its editorial. In the headline titled "Change the
Paradigm", after stating that "Israel's policies cannot continue in this way, many of the former prime ministers
warned about this", what happened was defined as "De facto Racial Discrimination". The following paragraph
of the editorial was important:
“To put an end to this macabre ritual, we must break with ready-made, almost Pavlovian formulas, to
which the international community clings for fear of emptiness and lack of courage or imagination. Without a
rapid and complete lifting of the embargo - Egyptian and Israeli - which strangles the 2 million inhabitants of
Gaza, the "return to calm" welcomed by the Chanceries is a sinister illusion. There is no calm in a dying
ghetto.” (Le Monde, May 22, 2021)
In the days following the ceasefire, more boldly expressed comments began to appear in the Western
press. Professor of International Relations at Harvard University, Stephen M. Walt's article titled "It's Time to
End the 'Special Relationship with Israel" published in Foreign Policy clearly stated that "the political and
military support of the West to Israel must end":
“The latest round of fighting between Israelis and Palestinians ended in the usual way: with a ceasefire that left Palestinians worse off and the core issues unaddressed. It also provided more evidence that the
United States should no longer give Israel unconditional economic, military, and diplomatic support. The
benefits of this policy are zero, and the costs are high and rising. Instead of a special relationship, the United
States and Israel need a normal one.”
Writing that “support for anti-Semitism and post-Holocaust Israel has moral meaning, but it has no
meaning today,” Walt described the situation today as follows:
“Today, however, decades of brutal Israeli control have demolished the moral case for unconditional
U.S. support. Israeli governments of all stripes have expanded settlements, denied Palestinians legitimate
political rights, treated them as second-class citizens within Israel itself, and used Israel’s superior military
power to kill and terrorize residents of Gaza, the West Bank, and Lebanon with near impunity. Given all this,
it is not surprising Human Rights Watch and the Israeli human rights organization B’Tselem have recently
issued well-documented and convincing reports describing these various policies as a system of apartheid.
The rightward drift of Israel’s domestic politics and the growing role of extremist parties in Israeli politics
have done further damage to Israel’s image, including among many American Jews.” (Walt, May 27, 2021).
Conclusion
We can say that the 11-Day Gaza War was very different from the Israeli-Palestinian wars in previous
years and led to unpredictable results.
For the first time in an Israeli-Palestinian conflict, we witnessed large pro-Palestinian demonstrations
in big cities like New York and London. Especially educated young Palestinians residing in the USA worked
like activists by using social media tools. Arab or Palestinian artists, models, Democratic Party lawmakers

448

http://www.turansam.com
*************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2021; Ay: Haziran; Cilt: 13/İLKBAHAR, Sayı: 50
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: June; Volume: 13/SPRING, Issue: 50
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

such as Ilhan Omar and Rashida Tlaib have managed to attract the attention of the US public. This was the
success of Generation Z in both the USA and Western countries.
Many Western experts state that despite the ideological commitment of the older generation, young
people support the struggle for human rights and democracy of societies of other religions and races. (Khalid,
May 28, 2021) Parallel to this, it is observed that Generation Z has created a significant change in the Jewish
community after 2000. Reliable opinion polls reveal that even in the Evangelical community, which is known
as the most radical in this regard, Generation Z approaches Palestinian problems with empathy. (Telhami,
May 26, 2021). It is noteworthy that after the Gaza War, much news about Jews who are anti-Zionist or who
reject Israel's war policies appear in the Western press. (Essa, May 28, 2021) This shows that the Israeli policy,
which analysts describe as Biden's "Silent Diplomacy", will be discussed more loudly with the new generation.
There is also the Palestinian side of this political change, which is observed more in Western youth.
Palestinian youth, who grew up in an insoluble political environment and under military control, are also
questioning the situation they live in and want change. The demand for Democracy and Freedom is on the
rise, especially among educated and professional Palestinian youth in the West Bank. Although this demand
for freedom has been directed by Hamas towards a military resistance in the last Gaza war, the silent and
social media-based democratic protests outweigh. The destruction of Israel's image of invincibility and
superiority with Hamas missiles increases sympathy for Hamas, while reducing trust in the Fatah movement
and Abbas. (Cook, May 26, 2021)
The intense detention campaign of Palestinian demonstrators and activists by the Israeli security forces
after the Gaza War has deeply shaken the coexistence between the two communities. The use of stun grenades,
tear gas and rubber bullets against many civilian demonstrations in the West Bank during the two-week postwar period shows that the Israeli army is now losing control, as much as the Israeli police combined in the
past 20 years. (Breiner, May 25, 2021).
The directing of the police to harsher practices in order to be a more deterrent is met with a violent
response. Radical Jews, who go out of their way under the supervision and protection of the Israeli police,
enter the courtyard of the Aksa Mosque from time to time, perform religious rites and demonstrations, also
test the patience of the Palestinians. The increased slogans of "Death to the Arabs" among Jewish Settlers in
mixed cities heralds the fact that the idea of living together is now almost gone. As British Journalist Jonathan
Cook put it: “The hurting cause of Palestinian anger won't go away. The abuses will continue, and the
resentment will build among Palestinians until it finds release again, in protests or rockets. That is what the
international community mystifies by calling "the cycle of violence". But it is simply the cycle of Israeli
aggressions and western complicity. Palestinians will keep struggling because they have no choice so long as
Israel and its allies offer them no other route to dignity and freedom.” (Cook, May 26, 2021)
One of the most important political consequences of the Gaza War was the end of the 12-year
Netanyahu term. The new government established by Naftali Bennetth faces great challenges. On the one
hand, it will be very difficult to respond to the reform demands of the new generation of war-weary majority,
and on the other hand, to stand up to the criticisms of the Rabbis and political parties, the leaders of Religious
Zionism.
The most important solution that international experts generally agree on is the establishment of a twostate structure. Otherwise, it seems inevitable that violence will feed counter-violence. Israel, which is in
constant chaos and conflict and threatened by Hamas or Hezbollah missiles, will also endanger the economic
existence and tourism potential of its territory. This will accelerate the immigration of Liberal Jews back from
Israel.
Defining Hamas as a terrorist organization by the US and Israeli administrations will not solve the
problem. It is important that the calls made by Hamas after the Gaza War are also answered in West Bank
cities. As a matter of fact, in the opinion polls conducted before the Palestinian elections, it was clear that
Abbas would lose the Presidency and the Fatah movement would weaken. The stalemate in the PalestinianIsraeli conflict points the way to two-state peace.
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(51)
Doç. Haluk YÜCEL151
BOLU TÜRKÜLERİNDE KADIN TEMASI
THE FEMALE THEME IN BOLU FOLK SONGS

ÖZ
Bu makale Bolu türkülerinde geçen kadın içerikli sözel unsurları incelenmektedir. Bolu türkülerinde
yer alan kadın isimleri, kadına yöneltilen ifadeler, kadına dair çeşitli söylemler, türkülerde geçen kadın
kıyafetleri ve kadın aksesuarları, kadın güzelliği, zarafeti gibi tüm hususlar tasniflenerek incelenmiştir.
Bolu türküleri, konuları itibariyle geniş bir çeşitliliğe sahip olmakla beraber melodi zenginliği
bakımından da Türk halk müziği kültüründe oldukça önemli bir yer tutmaktadır.
Çalışmamızda Bolu türkülerinin notalarına ulaşmak için kullandığımız ana kaynaklar başta TRT Türk
Halk müziği arşivi, Bolu Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen ve Taner Can ve Siyami Palazoğlu ortak
çalışması olan “Benden Selam Olsun Bolu Türküleri” isimli kitabı, çeşitli tez ve makaleler ile araştırma
sürecindeki alan çalışmalarında edinilen deneyim ve gözlemlerdir. İncelenen 60 türkü içerisinde sadece kadına
dair hususlar tespit edilmiştir. Çalışmamızın bulgular kısmında tasnif hususlarına uygun olarak türkülerdeki
kadın teması sözsel olarak analizleri yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bolu Türküleri, Kadın ve Türkü, Bolu Halk Müziği Kültürü.

ABSTRACT
This article examines the verbal elements of women in Bolu folk songs. All aspects such as women's
names in Bolu folk songs, expressions directed to women, various discourses about women, women's clothes
and women's accessories in folk songs, women's beauty and elegance were examined by classifying.
Bolu folk songs have a wide variety in terms of their subjects and have a very important place in
Turkish folk music culture in terms of melody richness.
In our study, the main sources we used to reach the notes of Bolu folk songs are TRT Turkish Folk
Music archive, the book titled "Benden Selam Olsun Bolu Folk Songs" published by the Municipality of Bolu
and a joint work of Taner Can and Siyami Palazoğlu, various theses and articles and the field studies in the
research process. experience and observations. Among the examined 60 folk songs, only women's issues were
identified. In the findings part of our study, verbal analyzes of the female theme in folk songs were made in
accordance with the classification issues.
Keywords: Bolu Folk Songs, Women and folk song, Bolu Folk Music Culture.
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GİRİŞ
“Her milletin kendine özgü değer sistemleri bütünü sayılan bir kimliği vardır. Bu kimliğin kuşaktan
kuşağa geçişini sağlayan sistem ise gelenek yoluyla olur. Yani kısaca gelenekler kültür kimliğimizin taşıyıcı
unsurlarındandır. Müzik, Türk toplumunda eğlenceden yas duygularını dile getirmeye kadar çok geniş bir
alanda varlığını hissettiren sosyal bir gerçektir.
Tarifi zor acılarından evlenme törenlerine kadar yaşamın her alanında duygular müzik aracılığıyla dile
gelebilmektedir” (Yücel, 2018: 373). “Geçmişten günümüze kadar Türkler geniş bir coğrafyada yaşamıştır.
Birçok toplumla etkileşim içinde olan Türkler bu etkileşimlerin bir sonucu olarak zengin bir kültürel varlığa
sahip olmuştur. Türklerin Orta Asya’dan itibaren tarihsel süreçte birden fazla toplum ile etkileşimde olması
Türk müzik kültürünün şekillenmesinde önemi rol oynamıştır”(Karakoç 2021: 169).
“Türküler, halkın yaşam biçiminin bir yansımasıdır. Halkın bir türküyü yaratırken hangi konuları
işlediği, hangi tür ve biçimleri kullandığını tespit etmek halk kültürüne ve halk bilimine katkı sağlaması
bakımından önemlidir”(Köktan, 2015: 340). “Türküler, Türk insanının coşku, sevinç, üzüntü, sitem ve daha
birçok duygusunu dile getiren, içinde yaşadığı yörenin fiziki ve beşeri özelliklerini anlatan ezgilerin tümüdür.
Türküler konuları bakımıyla Türk toplumunun milli kimlik özelliklerinin, müziksel açıdan bir aynasıdır. Bir
toplumun yaşayan hafızası olmasından dolayı türküler, meydana geldiği yörenin en önemli tarihi ve
sosyokültürel zenginliklerindendir”(Yücel, 2016: 79). “Halk müziği, toplumun duygu ve düşüncelerinin
müzikle ifade edilmiş şeklidir. Halkın duygu ve düşüncelerini, örf ve adetleri gibi kültür ögelerini estetik
kaygılardan uzak içten gelen bir dille yansıtan sözlü ya da sözsüz müzik eserleridir. Derleyiciler vasıtasıyla
kaynağından toplanan halk müziği eserleri, bu kişilere gelene kadar halkın dilinde sürekli bir evrilme içinde
olduğundan bu yönüyle dinamik bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Başlangıcında belirli bir birey tarafından
yakılan halk müziği eserleri zamanla yakıcısı unutulup halkın ortak duygusuna bürü-nerek birtakım
değişikliğe uğrar. Anonimlik süreci olarak adlandırılan bu süre sonunda yakıcısı unutulan ezgi yöre halkının
ortak yaratma ürünü haline gelir”(Algı, 2018: 122). “Türk Halk Musikisi çok çeşitli müzik türlerini, beste
formlarını barındırdığı gibi çok sayıda yöresel folklorik oyunları ve yöresel deyişleri de içermektedir. Kültürel
ve sosyolojik araştırmaların sonuçları değerlendirildiğinde görmekteyiz ki, Anadolu topraklarının hemen
hemen her karışında büyük bir kültür mirasının bulunduğu ve kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze geldiği
yadsınamaz bir gerçektir. Bu kültür aktarımı, Anadolu insanının müziksel duyuşunu ve bilincini etkileyip,
günümüze çok çeşitli alanlarda ve birbirinden farklı formlarda birçok müzik türünün oluşmasını sağlamıştır.
Sevinçten, hüzüne; savaştan, ayrılığa; gurbetten, isyana varıncaya kadar toplumsal her alanda bu müziği
görebilmek mümkündür”(Yücel, 2012: 1).
Araştırmanın Amacı ve Sınırlılıkları
Araştırmanın amacı; Bolu’ya ait türkülerde kadın temasını incelemekte ve Bolu ve yöresi kadınlarının
türkülerde kendilerine nasıl yer buldukları ve toplumdaki rolünü gözlemleme fırsatı sunmaktadır. Bu
araştırmada Bolu iline ait türküler ele alınmış ve 60 türkünün sözlerinde geçen kadın isimleri, kadına dair
söylemler, kadının çalışkanlığı, kadın kıyafetleri gibi konular incelenmiştir.
Araştırmanın Yöntemi
Bu makale betimsel bir çalışma olup Bolu türkülerindeki sözel unsurlarının incelenmesi amacıyla
hazırlanmıştır. Araştırmanın bulgular bölümünde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. ”İçerik analizi belirli
kurallara dayalı kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği
sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanır. İçerik analizi yalnızca metinler üzerinde kullanılan bir
teknik değildir” (Büyüköztürk vd., 2015:246).
Bolu türküleri konuları bakımından incelendiğinde ağırlıklı olarak aşk ve sevda konulu türküler ilk
sırayı almaktadır.
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Bulgular
Çalışmamızın bu bölümünde Bolu türkülerinde yer alan kadın isimleri, türkülerde geçen ve kadına
yöneltilen ifadeler, kadına dair söylemler, türkülerde geçen kadın kıyafetleri ve kadın aksesuarları, türkülerde
kadın güzelliği, zarafeti ve rolleri incelenmiştir.
1Bolu Türkülerinde Yer Alan Kadın İsimleri
Bolu türküleri incelendiğinde Nazile, Huriye, Fadime, Naciye, Hatçe (Hatice), Selime, gibi kadın
isimlerinin türkülerde yer aldığı görülmektedir.
“Dar Sokaktan Geçemem” isimli türküde Nazile isimli sevgilinin güzelliği fidana
benzetilmektedir.”…Yâre fistan biçemem, Fidan boylu Nazile'm”. Bir başka örnek ise “Melek Hanım Has
Bahçede Geziyor” türküsünde olduğu gibi Melek hanımın ellerinden söz edilirken inci gibi
değerlendirilmektedir.”…(Melek hanım aman geziyor)…Kınalı da eller inci dem diziyor.
Benzer örnekler aşağıda yer almaktadır.
Evleri var karşımızda aman aman
Karakola gidelim
Naciye Hanım polis olmuş
Gidip teslim olalım
Deymen tepesinde çaldığım sazlar
Ayaşlı Huriye uğradı nazar
Anası duymasın aklını bozar
Belen tepesinde çalınan sazlar
Yozgat köprüsünde kuruldu pazar
Ayaşlı Nuri’ye uğradı nazar
Duymasın annesi aklını bozar
Dar sokaktan geçemem
Yâre fistan biçemem
Fidan boylu Nazile’m
Fırın üstünde fırın
Uzun bacada kurum oy
Senin için vuruldum Saniye’m
Kalk gidelim dağlara
Dağlar olsun evimiz
Gürgen yaprakları (da Hatice’m)
2Türkülerde geçen ve kadına yöneltilen ifadeler, söylemler
Türkülerin genelinde dilber, karanfilsin, bir tanem, yosmam, kömür gözlüm, yavrum, gülüm, ceviz
içim, fidan boylum, cilvelim, gamzelim, tombul yârim gibi kelimelerle kadınlara yönelik sözler yer
almaktadır. Kadının işveli, cilveli oluşları ile dikkat çektiği ve değerli olduğu sıklıkla türkülerde
vurgulanmaktadır.
Aşağıdaki örnek türkülerde kadına yöneltilen ifadeler yer almaktadır.
Melek hanım has bahçede geziyor
Melek Hanım aman geziyor
Kınalı da eller inci de mercan diziyor
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Ben gidiyorum Baylere
A benim nazlı yârim (ah)
Son cevabın bu mudur (civan meleğim)
Meşeli dağlar meşeli
Olmalı yar güzel olmalı (aman aman)
Bir güzel dengini bulmalı
Estireyim mi estireyim mi
Yavrum sana fistan kestireyim mi
Aman sana fistan kestireyim mi
Havuzun başına varmasın eller
Ne dedim de kömür gözlüm darıldın
Ah darıldın da eloğluna sarıldın oğlan
Yemenimin uçları
Karanfilsin bibersin
Sen hepsinden dilbersin
Eşim aman aman hey
Gülüm aman aman hey hey hey
Dar sokaktan geçemem
Yâre fistan biçemem
Fidan boylu Nazile’m
Fırın üstünde fırın
A benim ceviz içim
Ölüyom senin için oy
Ben öldüm senin için Saniyem
Sen kaldın kimler için
Kına yolladım sana
Kınalan da gel bana
Hangi bağın gülüsün
Vurulacağım sana
A benim başı şallım
A benim top çiçeğim
Sen doldur ben içeyim
Hop tara leyli tara leyli
Örencik tahtaları
Üstünde noktaları (hey hey aman)
Beni baştan çıkaran (aman aman)
Musalla yosmaları (kınalı Selme'm)
3-

Türkülerde geçen kadın kıyafetleri ve aksesuarları
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Türkülerde sıklıkla kıyafet, giyim kuşam olarak tülbent (dülbent), fistan, şal, bindallı, sırma kemer,
kınalı papuçlu sözcüklere yer verilmiştir. Kadına özgü aksesuarlar yalın bir dille türkülerde yer bulmaktadır.
Aşağıdaki örnek türkülerde kadın kıyafetleri ve aksesuarları yer almaktadır.
Estireyim mi estireyim mi
Yavrum sana fistan kestireyim mi
Aman sana fistan kestireyim mi
Dar sokaktan geçemem
Yâre fistan biçemem
Fidan boylu Nazile’m
İnci idim ezildim
Al ipeğe dizildim
İster al ister alma
Ben alnına yazıldım
Al şalım mavi şalım
Dağlarda dolaşalım
Aşarız derya deniz
Ne zaman kavuşalım
A benim başı şallım
Dağları dolaşalım
Fırın üstünde fırın
Fistan biçtim giymedim
Muradıma ermedim oy
Hep kuşlar murat almış Saniye’m
Serçe kadar olmadım
İndim derede durdum
İşli tülbent başında
Kalem oynar kaşında
Senin için geziyo(ru)m
Aralıklar başında (ben yandım aman)
Bugün hava yağmurluk
Ayağında çamurluk
Kızın da gönlü var amma (yar aman aman)
Annesinde gavurluk
Bugün ayın yirmisi
Dülbendimin düğmesi
Dün bir bugün ikisi (yar aman aman)
Nedir çeksen eğrisi
4Türkülerde geçen kadın güzelliği, zarafeti ve rolleri
Türkülerin sözleri incelendiğinde kadının güzel yanları ve zarafeti ifade edilmiştir. Fiziksel olarak
beyaz tenli, sürmeli gözlü, edalı, gerdanın uzunluğu, boyunun uzunluğu ve zayıf, ince oluşu gibi özellikleri
türkü sözlerinde ifade edilmiştir.
Aşağıdaki örnek türkülerde kadın güzelliği, zarafeti yer almaktadır.
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Ada yolu kestane
Ada yolu düz gider
Bir edalı kız gider
Elma attım yuvarlandı
Hamam sizin kurna bizim
Oturalım dizim dizim
Gerdan bir karıştan uzun
Melek hanım has bahçede geziyor
(Melek hanım aman geziyor)
Kınalı da eller inci de mercan diziyor
Yemenimin uçları
Ak topuk beyaz gerdan
(ah) her gün yabandan gelir
Beyaz giyme toz olur
Alçak ceviz dalları
Sıva beyaz kolları
Dar sokaktan geçemem
Yâre fistan biçemem
Fidan boylu Nazile'm
Dar sokakta evim var
Gerdanında beni var
Fidan boylu Nazile'm
Denizde karabalık
Yumrukaya kızları
Sürmelidir gözleri
Gözlerine bakarken
Kaybettim öküzleri
Kalk gidelim dağlara
Dağlar dağımdır benim
Gam ortağımdır benim
Kıyma bana nazlı (da Hatice’m)
Aman Arap atlar eşkin olur
Atım kaçtı ben yoruldum
Durdu da boynuna sarıldım
Çok güzeller gördüm amma
Ben bir esmere vuruldum
Örencik tahtaları
Kuyu başında bakır
Selme'm gözlerin çakır (hey hey aman)
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Selmem'i sorarsanız (aman aman)
oynuyor şakır şakır (kınalı Selme'm)
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada Bolu türküleri sözel unsurları bakımından incelenmiştir. İncelenen 60 Bolu türküsünün
analizlerinde türkülerin müzikal yapılarından çok sözlerinde geçen kadına dair özellikler üzerinde
durulmuştur. Bolu ve yöresi Türk halk müziği bakımından ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Bundan dolayı
asırlardır söylenen türküler çeşitli zamanlarda derlemeciler tarafından incelenmiş ve notaya alınmıştır.
Bolu türkülerinde kadın önemli bir rol oynamaktadır. İncelenen pek çok türküde aşk ve sevda temaları
kadın üzerinden hareketle ezgilenmişlerdir. Bolu türküleri sözel unsurları bakımından incelendiğinde kadın,
hem kendine yöneltilen söylemler açısından hem de giyim kuşamları açısından değerlidir. Bu noktada kadın,
Bolu türkülerinde nazlı, edalı duruşu, fidan boylu yapısıyla yar, sevgili, eş olarak yer almaktadır. Türkülerde
çok nadiren de olsa “yosma” gibi kötü ifadeler bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak kadını öven, sevgi besleyen
ona değer verilen bir yapıdadır.
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Waisuddin ASADIY152
THE PEACEBUILDING COMMISSION: NEW ACHIEVEMENT IN THE FRAMEWORK OF THE
UNITED NATIONS STRUCTURAL REFORM
BARIŞ İNŞA KOMİSYONU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YAPISAL REFORM ÇERÇEVESİNDE
YENİ BAŞARILAR

ABSTRACT
After the end of wars and armed conflicts, the essential concern of the international community is
peace and, more importantly, the creation of lasting peace. But, unfortunately, passing from war to everlasting
righteousness has always been complex and complicated. So often, or at least in half, we see the resumption
of armed conflict, both internationally and domestically. Therefore, creating such peace needs to build and
strengthened. To this end, an institution called the "Peacebuilding Commission" has been set up in the United
Nations to institutionalize lasting peace following armed conflict. The Peacebuilding Commission is an
innovation among its subsidiary bodies, as it is a sub-pillar of the Security Council and a sub-pillar of the UN
General Assembly, and has a standing organizing committee to prepare its own rules and regulations.
In this article, the foundations of establishing the Peacebuilding Commission, Nature, Structure, and
Its occupations will be examined.
Keywords: Armed Conflict, Sustainable Peace, Peace Peacebuilding Comission Commission, United
Nations, World Peace, and Security.

ÖZ
Savaşların ve silahlı çatışmaların sona ermesinden sonra uluslararası toplumun temel kaygısı barış ve
daha da önemlisi kalıcı barışın yaratılmasıdır. Fakat ne yazık ki, savaştan sonsuz doğruluğa geçiş her zaman
karmaşık ve karmaşık olmuştur. Sıklıkla veya en azından yarısında, hem uluslararası hem de yurtiçinde silahlı
çatışmaların yeniden başladığını görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir barışın yaratılmasının inşa edilmesi ve
güçlendirilmesi gerekiyor. Bu amaçla, silahlı çatışma sonrası kalıcı barışı kurumsallaştırmak için Birleşmiş
Milletler bünyesinde "Barış İnşa Komisyonu" adında bir kurum kurulmuştur. Barışı İnşa Komisyonu,
Güvenlik Konseyi'nin bir alt direği ve BM Genel Kurulu'nun bir alt direği olduğundan ve kendi kural ve
yönetmeliklerini hazırlamak için daimi bir organizasyon komitesine sahip olduğundan, yan organları arasında
bir yeniliktir.
Bu makalede Barış İnşa Komisyonunun kuruluş esasları, Tabiatı, Yapısı ve meslekleri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Silahlı Çatışma, Sürdürülebilir Barış, Barış Barışı İnşa Komisyonu, Birleşmiş
Milletler, Dünya Barışı ve Güvenlik.
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INTRODUCTION
The transition from war to lasting peace has always been difficult and complex, and we often see the
resumption of armed conflict, both international and domestic, in at least half of the cases. This is because
peace becomes fragile after an armed conflict, and if it is not strengthened and consolidated, it will collapse
quickly. The facts show that providing immediate aid by carrying out peacekeeping operations without
assistance. It has not been very successful in rebuilding and establishing lasting peace in post-war countries;
Take Haiti, for example, which, despite five peacekeeping operations, has not yet established a lasting and
lasting peace in the country. Conversely, in other parts of the world where peace has been strengthened since
the conflict, we have seen a relatively stable peace in East Timor. However, the need for peace after the end
of the conflict was clear to all. The ground was being drawn, yet the international community was facing an
organizational vacuum. Many institutions within the framework of the United Nations system were active in
consolidating and strengthening peace, but no pillar was specifically and directly responsible in this area. For
this reason, peacekeeping operations were very sporadic, and actors in the realm were deprived of the
institution to exchange ideas, discuss, and make decisions to achieve a common and specific strategy. Finally,
this organizational vacuum was filled with the approval of the General Assembly and the Security Council in
the last month of 2005 with the establishment of an institution called the Peacebuilding Commission
S/RES/1645 (2005).
The establishment of this Commission is a turning point in the international community's efforts to
help countries transition from a post-war to lasting peace; therefore, we examine this institution in the present
article.
In the first part of this paper, the foundations, nature, structure, and legal personality of the
Peacebuilding Commission are examined. In the second part, the activities of the said Commission are
reviewed, and finally, the content ends with a conclusion.
Part One: Foundations, Nature, Structure and Legal Personality of the Peacebuilding Commission.
Accurate knowledge of each pillar or organization before examining its terminology requires
familiarity with the principles of its establishment, nature, structure, and legal personality.
A) Foundations of the Peacebuilding Commission
The idea of establishing a Peacebuilding Commission seems to have originated in the actions taken by
the third generation of UN peacekeepers (the Blue Hats) in peacebuilding. The participation of these forces
in delivering humanitarian aid, helping to respect human rights, helping to hold healthy elections, performing
the duties of law enforcement forces (police), conducting demining operations etc., in post-war countries, all
show that. The mere cessation of armed conflict is not the end of the matter, and the shaky post-conflict peace
must be strengthened. However, as we have seen, peacebuilding efforts were not carried out in an organized
and coherent manner; Moreover, after the end of the armed conflict, a specific element was not responsible
for the countries' problems. Rising threats to world peace and security, and the need to review the structure
and functions of the United Nations, led to efforts to institutionalize action in the realm of peacebuilding. In
this regard, a high-ranking delegation headed by the Secretary-General The United Nations, tasked with
addressing the challenges to international peace and security, noted in a report entitled "A Safer World: Joint
Responsibility of the Moon" the lack of a peacekeeping body. Was it to prevent the collapse of governments
and their return to the era of armed conflict or to help them transition from war to lasting Peace (Iranian
Association for United Nations Studies, 2005, p. 58 and paragraph 361). The Secretary-General of the United
Nations inspired this proposal in his March 24, 2005 report. "Wider Freedom: Development, Security, and
Human Rights for All," he told the Summit of Heads of State, focusing on consolidating peace and citing
activities that negotiate and implement peace agreements that often fail. (Examples of which are the situation
in Angola in 1993, and Rwanda in 1994), stated that almost half of the countries leaving the war, within five
years after the war's end, again resort to violence, and Conflicts are wrong. This requires that peace
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agreements be implemented properly and consistently to prevent conflict. He then referred to the
organizational line and stated that none of them Assist in the transition from war to peace(Otobo, 2010).
For this reason, he eventually advocated the establishment of an office to assist him in consolidating
peace at the United Nations Secretariat, proposing the formation of an Intergovernmental Commission for the
building of peace. Held at the United Nations, the establishment of a peacekeeping commission was approved.
The Heads of State emphasized the need for a coordinated, coherent, and comprehensive approach to
consolidating peace to establish lasting peace within the framework of an institutional mechanism. The 30
stated that this institution should meet the basic needs of post-war governments and work to rebuild and
achieve sustainable development. To implement the decision of the heads of state, two pillars of the United
Nations, each with a resolution, set up a commission to strengthen the peace. First, the Security Council
unanimously adopted Resolution 1445 of December 20, 2005. Established an intergovernmental advisory
body called the Commission for the building of peace, and then the UN General Assembly by consensus on
Resolution 180/60 of December 30, 2005. Approved and established such an institution. The text of both
resolutions is almost identical and regarding the establishment of the Peace Peacebuilding Commission. Only
the Security Council in paragraph 11 of its resolution refers to coordination with the General Assembly in
establishing the Commission. In paragraph 11 of its resolution, the General Assembly refers to coordination
with the Security Council in this regard. In view of the above, it can be said that the founding document of
the Peacebuilding Commission is the resolutions adopted by the Security Council and the General Assembly;
In other words, this pillar was not created by changing the charter, and its founding document is not a treaty.
B) The nature of the Peacebuilding Commission
The Security Council and the General Assembly, in their resolution, have documented the
establishment of the Peacebuilding Commission Articles 7, 22, and 9 of the Charter of the United Nations.
We know that these materials are about creating sub-elements; Thus, Article 7, Clause 2 of the Charter, allows
the creation of sub-elements in general. Articles 22 and 29, respectively, allow the General Assembly and the
Security Council to create sub-elements. Thus, the Peacebuilding Commission, by its nature, a subsidiary
intergovernmental body. However, an innovation has been made in the establishment of this institution, and
that is that the Peacebuilding Commission is not a sub-pillar of the General Assembly or the Security Council,
but is a sub-pillar of both, and this is the first time such a pillar in the organization created by the United
Nations.
C) Structure of the Peacebuilding Commission
The Peacebuilding Commission has a standing organizational committee responsible for regulating
and regulating the Commission's organizational issues. This Committee has the following composition:
1.
the Council shall elect seven members of the Security Council, of which five are permanent
members and the other two members for a term of one year. The Security Council submitted a letter dated
January 17, 2006. The Secretary-General of the United Nations has elected Denmark and the Republic of
Tanzania as members of the Organizing Committee of the Peacebuilding Commission for a term of one year.
2.
Seven countries shall be elected by the Economic and Social Council of the United Nations
from among the Weber Regional Group based on the rules laid down by ECOSOC. In the meantime, there
must be a good place for countries to go to war.
3.
Five countries shall be selected from among the ten countries with the largest financial
contributions to the United Nations budget and the optional budgets of the United Nations Funds and
Institutions, including the Peacebuilding Fund. The selection of these ten countries is also based on a list that
the Secretary-General publishes based on their average annual participation over the last three years.
4.
Seven countries are also elected according to the criteria set by the General Assembly. The
selection of these countries considers the presence of all regional groups and countries in transition from war
to peace in the Organizing Committee. Thus, the Organizing Committee has thirty-one members elected for a
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term of two years and their re-election, if necessary, is unimpeded since the Peacebuilding Commission can
have various meetings and the members of the country.
D) The legal personality of the Peacebuilding Commission
We know that international institutions have a life independent of their founders, which is crystallized
in the form of legal personality. This personality can be explicitly included in the founding documents of
these institutions or can be implicitly achieved according to their occupations and qualifications. The question
now is whether the Peacebuilding Commission, a subsidiary of the General Assembly and the Security
Council, also has an international legal personality. Since the Peacebuilding Commission is an international
body with its own activities and competencies, it can be considered an institution with an independent legal
personality. This is not the first time that the Security Council, with its General Assembly, is a subsidiary body
with a legal personality. In addition, international legal personality for subsidiary bodies has been recognized
by the International Court of Justice in its consultative opinions on the enjoyment of the benefits and
immunities of the United Nations Commission on Human Rights. Therefore, it must be said that all the effects
of legal personality. Including the enjoyment of the immunity and benefits of UN personnel are also present
for the members of the Peacebuilding Commission . Lettre daté du 17 janvier 2006, an application de la
Résolution 1645, para.4, in
S/2006/25. .
Part Two: According to its founding document, the Peace Consolidation Commission has the
following activities:
1.
Gather all relevant stakeholders to mobilize resources, propose comprehensive strategies to
consolidate peace, revitalize countries after armed conflict, and provide input and advice.
2.
Divert attention to efforts to rebuild and strengthen the institutions necessary for Reviving
countries after armed conflicts and facilitating the preparation and adoption of comprehensive strategies to
create the infrastructure for sustainable development. Provide advice and information to improve coordination
between stakeholders in consolidating peace inside and outside the UN system.
3.
Provide the right procedures, help raise funds for early rehabilitation activities, and mobilize
the international community to revitalize countries transitioning from war to peace.
4.
Provide the right procedures, help raise funds for early rehabilitation activities, and mobilize
the international community to revitalize countries transitioning from war to peace. As can be seen, the
Commission has advisory powers, and its decisions are advisory in nature. Therefore, it is not binding, but
this does not mean that these recommendations, consultations, and opinions of the Peacebuilding Commission
will not be implemented. However, all elements and governments have been asked to implement the decisions
of the Commission.
In addition, it should be said that if the Security Council and the Council accept the proposals of the
Commission considers it in the approval, then, of course, the approvals of the Commission will be binding
Applicabilité de la section 22, de l’article VI de la convention sur les privilèges et. immunités des Nations
Unies, Avis Consultatif du 15 décembre 1989 de la CIJ;
Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la commission
des droits de l’homme, Avis consultatif du 29 avril 1999 de la CIJ. .
CONCLUSION
It should be said that the establishment of the Peacebuilding Commission in the realm of international
peace and security and the transition from the difficult stage of war to lasting peace is a great change in itself.
This institution, which raises the institutional line in the United Nations system, can bring together all the key
actors in a particular situation so that they can discuss and decide on a long-term strategy for consolidating
peace; Although this body has advisory authority, its recommendations and consultations have considerable
weight and credibility, given the composition of its members. Although no specific mechanism has been put
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in place to implement the Commission's recommendations, all UN bodies, and governments, and other
relevant institutions have been called upon to implement the Peacebuilding Commission's resolutions. The
Commission may, at the request of the Security Council, the General Assembly, the ECOSOC, the SecretaryGeneral, and any State Party, convened on its own behalf. Security under consideration: Consolidating peace:
A new research achievement Intervene and request their consideration from the Peacebuilding Commission.
It should be noted that, just as any government can request a review of its status from the Peacebuilding
Commission, it can also prevent this element from interfering in its affairs unless the Security Council requests
a review of that status from that Commission. He wants that, in this case, even the opposition of that country
will not be effective. As mentioned, the Commission's meetings are organized by the organizational
minimum. Therefore, it is not fixed, and it seems that the Commission can consider four or five situations
each year and make decisions. Another point to note is that building peace is somewhat different from
maintaining peace. It is building peace after armed conflict involves the beginning of the transition from armed
conflict to lasting peace. At the same time, peacekeeping is an operation that mainly involves the deployment
of military forces. Of course, peacekeeping operations are a key part of starting a long process of consolidating
peace. We know that the main purpose of the UN reform is to make it more effective; Therefore, the
establishment of a Peacebuilding Commission can contribute to this goal; That is, to help make UN action
more effective in establishing lasting peace. Since the Arms Consolidation Commission is a sub-advisory
body of the General Assembly and the Security Council, it must submit an annual report on its activities to
both bodies.
However, the establishment of the Peacebuilding Commission is one of the significant events of the
60th session of the UN General Assembly, as the Secretary-General says. "This is just the beginning, not the
end." If we want the peacebuilding commission to be effective, we must act so that the main actors, in each
case, participate in it and convey their opinion and voice to the world.
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TIBBİ BİTKİLERİN ÖNEMİ ve TÜRKİYE’DE DEFNE
THE IMPORTANCE OF MEDICINAL PLANTS and LAUREL IN TURKEY

ÖZ
Ülkemizin önemli tıbbi ve aromatik bitkileri arasında yer alan defne Hatay ilinin sembolü olmuş bir
bitkidir. Defne meyvelerinden elde edilen defne sabit yağı genel olarak sabun üretiminde kullanılmakta olup
yapraklarından elde edilen uçucu yağ kozmetik sanayii başta olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır.
Geleneksel defne sabununun hammaddesini oluşturan ve defne tohumundan elde edilen sabit yağ üretimi
Hatay’a özgü bir üründür.
Bu nedenle bölge ve ülkemiz için üzerinde çalışılması gereken en önemli bitkilerimizden olup sektörün
gelişimiyle paralel olarak defneye olan ilgi ve talep artmıştır olup bozulan ve yanan orman alanları ile özel
mülkiyet alanlarında defne bitkilerinin yetiştirilmesi artmıştır. Bu gelişmeler kalite konusundaki ihtiyaçları da
ortaya çıkarmıştır. Doğal popülasyonlardan, ilkel yöntemlerle elde edilen defne yağına ilave olarak hasat
yöntemlerinde yapılan yanlış uygulamalar ve hasatların yanlış zamanlarda yapılması hem ağacın sağlıklı
gelişimi açısından hem de yağ verimi ve kalitesi açısından sakıncalı durumlar ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Defne, Uçucu Yağ, Hatay, Tıbbi Bitki, Aromatik.

ABSTRACT
One of the important medicinal and aromatic plants of our country, laurel is a plant that has become
the symbol of Hatay province. The laurel fixed oil obtained from laurel fruits is generally used in soap
production and the essential oil obtained from its leaves is used in many fields, especially in the cosmetic
industry. The production of fixed oil, which is the raw material of traditional laurel soap and obtained from
laurel seeds, is a product unique to Hatay.
For this reason, it is one of the most important plants to be studied for the region and our country, and
the interest and demand for laurel has increased in parallel with the development of the sector, and the
cultivation of laurel plants has increased in degraded and burned forest areas and private property areas.
These developments have also revealed the needs for quality. In addition to the laurel oil obtained from natural
populations with primitive methods, incorrect practices in harvesting methods and harvesting at the wrong
times reveal inconvenient situations both in terms of healthy development of the tree and in terms of oil yield
and quality.
Keywords: Laurel, Essential Oil, Hatay, Medicinal Plant, Aromatic.
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1. GİRİŞ
Doğada bulunan bitkiler, hayvanlar ve insanlar bir dengenin ürünü olup mitolojide bitkiler tanrıların
insana verdiği en değerli armağan olarak ele alınmıştır. Tüm bitkiler insanlığın hizmetindedir ve insanoğlunun
varoluşundan itibaren bitkilerle olan ilişkisi başlamış olup günümüzde de devam etmektedir (Gezgin, 2006).
Yapılan arkeolojik çalışmalarda elde edilen bulgulara göre insanoğlu gıda olarak ve hastalıkların
tedavisinde bitkilerden faydalanmışlardır (Koçyiğit, 2005). Yüzyıllardan beri süregelen insan ve bitki
arasındaki bağ sonucunda, günümüzde tüm dünyanın önemini kabul ettiği ve ciddi araştırmaların yapıldığı
etnobotanik bilim dalı doğmuştur (Koçyiğit, 2005). Etnobotanik bilgi birikimi, deneme yanılma yoluyla
edinilmiş ve uzun bir zaman süreci sonucunda nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşan çok değerli
bilgileri yansıtan içerikleri ile bitkilerin bilimsel olarak değerlendirilmelerine önemli katkıda bulunmaktadır.
“Tıbbi bitkilerle tedavi “anlamına gelen “Fitoterapi” terimi ise ilk kez Fransız hekim Henri Leclerc (18701955) tarafından kullanılmıstır.
2. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tıbbi ve aromatik bitkilerin birçok kullanım şekilleri bulunmaktadır (Asil ve Taşgın, 2018). Tıbbi ve
aromatik bitkiler, hastalıkları önlemek, sağlığı sürdürmek veya hastalıkları iyileştirmek için ilaç olarak
kullanılan bitkilerdir. Tıbbi bitkiler, beslenme, kozmetik, vücut bakımı, tütsü veya dini törenler gibi alanlarda
yer alırken, aromatik bitkiler ise, güzel koku ve tat vermeleri için kullanılmaktadır (Anonim, 2004). Tıbbi ve
aromatik bitkiler, iç ve dış pazarlarda artan talep nedeniyle ekonomik olarak önemlidir (Türkmen, 2021).
Tıbbi ve aromatik bitkiler denildiğinde bitkiler, etken madde ve tüketim alanları bakımından çok büyük
bir alanı kapsamaktadır. Bu bakımdan bugün standart hale gelmiş bir gruplandırılma bulunmamakla birlikte,
genellikle familyalarına, içerdikleri etken maddelere, tüketim ve kullanımlarına, yararlanılan organlarına ve
farmakolojik etkilerine göre gruplandırılabilirler. Ancak, en yaygın olarak kullanılanı etken maddelerine göre
yapılan gruplandırmadır. Bir bitkinin terapide kullanılabilmesi için kodekslere (Farmakope) kayıtlı olması
gerekir. Kodeksler her ülkenin kendi gereksinimlerine göre hazırlanmış resmi kitaplardır ve bugüne kadar
yurdumuzda dört kodeks (1930, 1940, 1948, ve 1974) hazırlanmıstır (Ceylan, 1995).
3. Ülkemizin Floristik Yapısı ve Önemi
Türkiye Florası΄na “Flora of Turkey and The East Aegean Islands” göre, Türkiye 174 familyaya ait
1251 cins ve 12.000’den fazla tür ve tür altı taksonu (alt tür ve varyete) ile oldukça zengin bir floraya sahiptir
(Davis 1985, 1988, Güner ve ark., 2000). Bu taksonların 234’ü yabancı kaynaklı ve kültür bitkisidir. Geriye
kalan diğer türler ise yurdumuzda doğal yayılış gösteren bitkilerdir (Ekim ve ark., 1989, Erik ve Tarıkahya,
2004). Tüm Avrupa kıtasının yaklaşık 12.000 kadar bitki taksonuna sahip olduğu düşünüldüğünde
yurdumuzun bitki örtüsü bakımından nedenli zengin olduğu görülmektedir (Ekim ve ark. 2000).
Endemizm (Yeryüzünün yalnızca belirli bölgelerinde yayılış gösteren) bakımından da yurdumuz
oldukça zengindir. Tüm Avrupa ülkelerindeki toplam endemik takson sayısı yaklaşık 2750 iken ülkemizdeki
endemik tür sayısı 2891’ dir. Bu sayıya endemik olan 497 alt türü ve 390 varyeteyi dâhil ettiğimizde toplam
endemik takson sayısı 3750’den fazladır (Güner ve ark., 2000). Türkiye’de tıbbi olarak kullanılan bitkilerin
sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte, 500 civarında olduğu tahmin edilmekte; yaklaşık 200 tıbbi ve
aromatik bitkinin ihraç potansiyelinin olduğu belirtilmektedir (Baytop, 1999; Ekim ve ark. 2000; Aydın,
2004).
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, kullanılan ve ticareti
yapılan bitkisel drogların sayısının 1.900 olduğu belirtilmektedir (WHO 1979). WHO’nun tahminlerine göre
dünya nüfusunun %80’i, Afrika nüfusunun ise %95’i tıbbi bitkilere dayalı tedavi yöntemlerinden
yararlanmaktadır (Başer, 1995). WHO, modern tıbba destek olacak şekilde, gelişmekte olan ülkelerin
geleneksel tedavi yöntemlerinin kullanımının yaygınlaşması ve standardizasyonu için “2001–2005 yılı
Geleneksel Tıp Stratejileri” programı başlatmıstır (WHO, 1998). Yine WHO verilerine göre Japonya’da
doktorların %60-70’i hastalarına geleneksel ilaçları tavsiye etmektedir (WHO, 2002). Çiçekli bitkilerden
sadece %15’i üzerinde kimyasal ve farmakolojik araştırmalar yapılmıştır (Baser, 1995). Yeryüzündeki tüm
466

http://www.turansam.com
*************
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2021; Ay: Haziran; Cilt: 13/İLKBAHAR, Sayı: 50
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed & Refereed Journal; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2021; Month: June; Volume: 13/SPRING, Issue: 50
DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

bitki türleri düşünüldüğünde son derece düşük olan bu oran, bitkilerin, farklı ilaç şekillerinde kullanılmaları
için oldukça büyük bir kaynak oluşturduklarını bir kez daha vurgulamaktadır (Tarakçı, 2006). Bütün bu
bilgiler göz önüne alındığı zaman, ülkemizin bu konuda büyük bir çalışma potansiyeline sahip olduğu
görülmektedir (Kendir ve Güvenç, 2010).
4. Derfne (Laurus nobilis L.)
4.1. Defnenin Tarihçesi
Defne, Yunanca daphne adının Türkçe'de değişikliğe uğramış biçimidir. Anavatanı Ön Asya'dır. Eski
çağlarda defne ağacı, sarmaşık ağacına sürtülerek kuru ot ve sarmaşıkları yakmak için kullanılırdı. Asurlar ve
Mısırlılar defneyi şifalı bitki olarak kullanmıştır. Romalı imparatorlar ve rahipler kapılarının önüne defne
dikmeyi çok severdi. Bitkinin bekçilik yaptığına inanırlardı. Plinius'a göre bitki yalnızca havayı temizlemekle
kalmaz, bulaşıcı hastalıkları, salgınları önler, yıldırım düşmesinden de korurdu. Peygamberler bir yerden
başka bir yere gittiklerinde ellerine defne dalı alırlardı.
4.2. Defnenin Yayılış Alanları
Türkiye başta olmak üzere Cezayir, Belçika, İtalya, Fransa, Yunanistan, Meksika, Fas, Portekiz,
İspanya, Arnavutluk, Romanya vb. ülkelerde ve Ege Denizindeki Yunan adalarında yayılış göstermektedir.
Bunun dışında yayılış alanları Libya’nın doğu sahilleri, Suriye’nin batısı, Kırım ve özetle hemen tüm batı
Akdeniz havzasıdır. Rusya’nın Karadeniz kıyıları, Gürcistan ve İsrail de kültüre alınarak yetiştirilmektedir.
4.3. Defne’nin Morfolojik Özellikleri
Defne, genellikle 3-8 m yüksekliğinde, bazen 10 m’ye kadar boylanabilen, kışın yapraklarını
dökmeyen, sık dallı bir ağaçtır. Taze sürgünleri yeşil, sonraları siyahımsı kırmızı renkli ve tüysüzdür. Gövde
kabuğu koyu gri renkli ve düzgündür. Yaprakları genellikle 5-10 cm uzunlukta ve 2-5 cm genişlikte, üst yüzü
parlak koyu yeşil, alt yüzü donuk yeşildir. Kısa yaprak saplı, stipulasız, alternan dizilişli olup, özel kokuya
sahiptir. Yaprak boyut ve şekilleri açısından çok geniş bir varyasyona sahiptir. Nitekim özellikle Güney
Anadolu’daki defnelerin yaprakları diğer bölgelerde bulunanlara göre daha geniştir. Bazıları çok ondüleli
yapraklara sahiptir ki buna bazı otoriteler undulata adını verme eğilimindedirler (Acar, 1987; Tanrıverdi vd.,
1992). Laurus nobilis L. yapraklarının, Batı Hindistan defne ağacı (Pimenta racemosa (Mill.) J. W. Moore),
Kaliforniya taflan ağacı (Umbellularia californica Nutt.) veya kiraz defnesi (Prunus laurocerasus L.) ile
karıştırılmaması çok önemlidir. Çünkü bu türleri, yapraklarında prussik asit taşımaları nedeniyle çok
zehirlidirler (Tanker ve Doğan, 1977).
Defne meyveleri 2-3 cm uzunlukta 1-1,5 cm çapında oval şekilli tek tohumlu bir ağaçtır. Tohumlar
gençken yeşil renkli, sonbaharda olgunlaştığı zaman parlak siyah renklidir (Tanrıverdi vd., 1992).
4.4. Defne Yaprak ve Meyvelerinin Kullanım Alanları
Defnenin en önemli ürünü, yağ ve esans olup, yağ meyvelerinden; esans ise, yaprak ve meyvelerden
çıkartılan yağdan elde edilir. Meyveler yapraklardan daha fazla yağ içerir. Defne bitkisinin yapraklarında hoş
kokulu uçucu yağ bulunmaktadır. Defne yaprağında % 0,5 - % 4,69 arasında uçucu yağ (Bozkurt vd., 1982;
Anşin ve Özkan, 1997), bu yağda ise, % 50 cineol bulunmaktadır.
Defnenin, parfümeri, sabun, gıda, ilaç ve cila ile kimya sanayinde geniş bir kullanımı bulunmaktadır.
İçerdiği uçucu yağlar ve yüksek laurik asit nedeniyle sabun yapımında kullanılmaktadır. Defne, odunsu
parfüm bitkileri grubunda değerlendirilerek önemlerine dikkat çekilmektedir. Toplam defne üretiminin
%20’si sabun sanayinde kullanılmaktadır (Konukçu, 2001). Fransız mutfağında yaygın olarak özellikle etlerde
(balık, kanatlı, kırmızı vb.) rosto, köfte, sos, baharat karışımları vs ile kullanılır. Defne yaprakları, kuru
meyvelerin ambalajlanmasında, balık ve konservede, kuru halde et yemeklerinde ve toz halde baharat olarak
kullanılmaktadır. Özellikle gıda sanayinde koruyucu olarak yararlanılır, fasulye, mercimek, nohut, pirinç gibi
kuru yiyeceklerin içine konularak kurtlanmaları önlemektedir. Koruyucu etki 1,8 cineol ve eugenol
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türevlerinden ileri gelmektedir. Ayrıca yaprak uçucu yağı mantar patojenlerine karşı (Kara vd. 2020; Türkmen
ve Kaya, 2021) ve parfümeride kullanılmaktadır. Defne’nin meyvesi, % 25-30 oranında sabit yağı içerir ve
genellikle sabun ve mum yapımında kullanılır (Acar, 1987; Akgül, 1993).
Meyvelerden elde edilen fructis lauri’de sabit ve uçucu yağ vardır. Bu yağ eczacılıkta, özellikle de
sabun yapımında kullanılır (Polat, 1998). Cengiz (1979), defne yağının iyi kalitede sabun yapımı ve dıştan
ağrı giderici olarak kullanıldığını bildirmektedir. Defne yağı sabunu saç temizliğinde, defne yağı ise özellikle
veterinerlikte anti-paraziter olarak kullanılmaktadır. Meyvelerinden halk arasında iştah açıcı, terletici ve idrar
sökücü olarak yararlanılır. Defnenin odunu da yakacak odun olarak ve el aletleri yapımında kullanılmaktadır.
Halk arasında defne meyveleri kazanlarda su ile kaynatılarak defne meyvesi yağı elde edilir. Defne
meyvesi yağı ya doğrudan yağ olarak veya sabun yapımında kullanılmak üzere özellikle Hatay’da yoğun
olarak üretilmekte ve yurtdışına ihraç edilmektedir.
5. SONUÇ
Defne Hatay ilinin sembolü olmuş bir bitkidir. Defne meyvelerinden elde edilen defne yağı genel
olarak sabun üretiminde kullanılmaktadır. Geleneksel defne sabununun hammaddesini oluşturan ve defne
tohumundan elde edilen sabit yağ üretimi Hatay’a özgü bir üründür. Hatay’da yıllık defne tohumu üretimi
yaklaşık 5.500 ton ve bundan üretilen sabit yağ 500 tondur. Bu nedenle bölgemiz için üzerinde çalışılması
gereken en önemli bitkilerimizdendir. Markalaşma yönünde atılan adımlar ve sektörün gelişmesiyle birlikte
defneye olan ilgi artmıştır. Buna bağlı olarak gerek bozulan ve yanan orman alanlarında gerekse özel mülkiyet
alanlarında defne bitkilerinin yetiştirilmesi konusunda talepler de artmıştır. Bu gelişmeler ayrıca kalite
konusundaki ihtiyaçları da ortaya çıkarmıştır. Bu durumda yeterli miktarda, kaliteli ve standart ürün taleplerini
karşılayabilmek için öncelikli olarak yapılması gerekenlerden biri çeşit geliştirmektir.
Zira günümüzde doğal popülasyonlardan, ilkel yöntemlerle elde edilen defne yağına ilave olarak hasat
yöntemlerinde yapılan yanlış uygulamalar ve hasatların yanlış zamanlarda yapılması hem ağacın sağlıklı
gelişimi açısından hem de yağ verimi ve kalitesi açısından sakıncalı durumlar ortaya koymaktadır. Hatay
yöresinde hasat sezonu süresince günde yaklaşık 20 ton yaş yaprak toplanmaktadır. Toplanan bu yaprakların
büyük bir kısmı baharat olarak işlenirken bir kısmı da yörede bulunan uçucu yağ işletmelerinde işlenerek
uçucu yağ olarak değerlendirilmektedir. Yaprakların hasadı sırasında dişi ve erkek defnelerin ayırımı
yapılmadığından ilerleyen zamanlarda ve hasat esnasında sorunlar çıkacaktır. Bu nedenle meyve üretimi ve
yaprak üretimi için defne yetiştiriciliği birbirinden kati suretle ayrılmalıdır. Zaten bu amaçlarla son yıllarda
defnenin bir alternatif ürün olarak tarımsal anlamda yetiştiriciliğinin yapılması çalışmaları da başlatılmıştır.
Gerek defne sabit ve uçucu yağı gerekse defne yaprağının üretilmesi için faaliyete geçecek kurum ve
işletmelerin, bununla birlikte orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasında dikimlerin seçilmiş, üstün
kaliteli tiplerle yapılması gerekmektedir.
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(54)
Öğr. Gör. Ahmet AKATAK154; Prof. Dr. Abdulkadir BİLEN155
ADLİ MUHASEBE UYGULAMALARININ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI (SM, SMMM
ve YMM) PARADİGMASIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA*
AN EMPIRICAL RESEARCH ON THE EVALUATION WITH THE PARADIGM OF
PROFESSIONAL ACCOUNTANTS (FA, CPA and CA) OF FORENSIC ACCOUNTING PRACTICES

ÖZ
Bu çalışmada, Adli muhasebe kapsamında hilelerin incelenmesi için adli muhasebe ilgili uygulayıcıları
olan muhasebe meslek mensuplarının görüşlerine başvurularak, Adli Muhasebeye bakış açılarını
değerlendirmek, hile ve yolsuzlukların durumu ile mevcut düzenlemelerin yeterliliği hakkındaki görüşlerini
almak ve Adli muhasebeye duyulan ihtiyacın düzeyini tespit etmek amaçlanmaktadır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman ve
Siirt illerinde faaliyet gösteren Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirlerden oluşan toplamda 264 katılımcı üzerinde anket çalışması uygulanmıştır. Anket verileri SPSS 24
paket programı ile analiz edilmiş olup, analizler sonucunda özellikle hileli işlemlerin önlenmesinde adli
muhasebenin zorunlu bir ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Adli Muhasebe, Hile, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir.
JEL Kodları: M41, M48.

ABSTRACT
In this study, it is aimed to evaluate the perspectives of Forensic Accounting, to get their views on the
situation of fraud and corruption and the adequacy of existing regulations, and to determine the level of need
for Forensic accounting, by seeking the opinions of professional accountants, who are practitioners of
forensic accounting, for the examination of frauds within the scope of forensic accounting.
A survey was conducted on a total of 264 participants consisting of Chartered Accountant, Certified
Public Accountants and Freelance Accountant in Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman
and Siirt provinces of the Southeastern Anatolia Region. The survey data were analyzed with the SPSS 24
package program, as a result of the analyzes, it was concluded that forensic accounting is a mandatory need,
especially in the prevention of fraudulent transactions.
Keywords: Forensic Accounting, Fraud, Certified Public Accountants, Chartered Accountant.
JEL Codes: M41, M48.
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1. GİRİŞ
İşletmeler arasında yaşanan rekabet, küreselleşmeyle beraber tüm dünya piyasalarında yoğun bir
şekilde hissedilmekte ve şirketleri etkilemektedir. Rekabet ortamında “en üstte olma ve en çok kazanma”
çabası işletmeleri çoğu zaman çeşitli hile ve yolsuzluklara yönlendirmektedir. Teknolojik olanaklar da rekabet
ortamında işletmelerin kullandığı önemli unsurlardan biridir. Böyle bir süreçte adli muhasebe, hukuk ve
muhasebe biliminin yanında birçok bilim dalının yararlandığı yöntem ve teknikleri kullanarak işletmelerde
meydana gelen hile ve yolsuzlukların saptanması, bunların engellenmesi ve bir daha tekrarlanmaması için
başlatılan hukuksal mücadelede önemli bir araçtır (Çabuk ve Yücel, 2012: 67).
Özellikle son zamanlarda yaşanan küresel skandalların artması ve mali nitelikli hilelerin sık sık
yapılması, işletmelerin muhasebe bilgi sistemlerinde yeni önlemler alınmasına ve daha dikkatli olunmasına
sebebiyet vermiştir (Ulucan Özkul ve Pektekin, 2009: 59).
Türkiye’de henüz istenilen seviyede bilinirliği olmamasına ve herhangi bir yasal düzenleme
yapılmamasına rağmen, adli muhasebecilik mesleğine duyulan ihtiyaç gün geçtikçe kendini göstermektedir.
Tüm bu durumlar göz önünde bulundurularak ele alınan bu çalışmada, Adli muhasebe ilgili uygulayıcılarından
olan Serbest muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Adli
Muhasebeye bakış açılarını değerlendirmek, hile ve yolsuzlukların durumu ile mevcut düzenlemelerin
yeterliliği hakkındaki görüşlerini almak ve Adli muhasebeye duyulan ihtiyacın düzeyini tespit etmek
amaçlanmaktadır.
2. Adli Muhasebenin Teorik Çerçevesi
Adli muhasebe kavramı İngilizce’ den “Forensic Accounting” kelimesinin çevirisinden dilimize
girmiştir. Adli muhasebe kısaca ticari faaliyetler sonucu mahkemeye konu olan muhasebe işlemlerini ifade
etmektedir. Daha geniş bir bakış açısıyla adli muhasebe, mali konular ile ilgili hukuki problemlerin çözümü
amacıyla denetleme yöntem ve teknikleri kullanılarak muhasebe gerçeklerinin elde edilmesini sağlayan bir
disiplindir (Aktaş ve Kuloğlu, 2008: 103).
Adli muhasebe kavramının ortak ve genel kabul görmüş bir tanımı olmamasına rağmen özellikle
akademik camiada, muhasebeden istifade edilerek hukuki süreçte doğruların gün yüzüne çıkarılması,
anlaşmazlık teşkil eden olayların analiz edilmesini ve yapılan analiz sonucunda elde edilen veriler ışığında
konunun tüm boyutlarıyla karar vericilere sunulması şeklinde tanımı yapılmaktadır. Kavramın bilinen yargılama
uygulamalarından farklı olarak birden çok yöntem benimsediği ifade edilebilir (Oberholzer C. , 2002: 3-5).

Muhasebe ve hukuk arasında bir köprü vazifesi gören adli muhasebe; adli yargı tarafından alınan
kararlara yardımcı olmak için muhasebe ile alakalı olan konularda ortaya çıkan anlaşmazlıkların
kovuşturulması ve çözüme ulaştırılmasını sağlamaktadır. Daha basit bir söylemle adli muhasebe; hukuki bir
olayı çözmek adına muhasebe denetim tekniklerini ve soruşturma becerilerini bir arada kullanarak
değerlendirmelerde bulunup raporlar hazırlamaktır. Muhasebe ve hukuk biliminin kesişim noktası olan adli
muhasebenin ortaya çıkması ve önemini etkileyen en önemli faktörler; denetleme komitelerinin hileli işlemleri
ortaya çıkarma konusunda yetersiz olması, malî müfettişlerin sorunları sadece tek açıdan ele alması ve iç
denetçilerin hileli işlemleri tespit etmedeki başarısızlıkları gösterilmektedir (Owojori ve Asaolu, 2009: 184185).
Adli Muhasebeciliğin uygulamada üç faaliyet alanı bulunmaktadır. Bunlar; Uzman tanıklık, dava
destek danışmanlığı ve hile araştırmacılığıdır. Uzman tanıklık yapan adli muhasebeciler, delilleri toplayıp
değerlendirerek uyuşmazlığa taraf olanların fikirlerini de adli mercilerde, mesleki bilgi ve tecrübelerini
kullanarak dava esnasında hâkimlere gerekli yardımı sağlarlar. Dava Destek Danışmanlığı yapan Adli
muhasebeciler, dava aşamasında, ya da dava sürecine henüz girmeden önce danışmanlık talebinde bulunan
davaya bakan avukatlara yardımcı olurlar. Hile araştırmacılığı yapan adli muhasebeciler, işletmenin sahipleri,
paydaşları, yöneticileri, çalışanları ve işletme ile ilgilenen kişi ve kuruluşlardan gelebilecek hile ile ilgili
taleplerin değerlendirilmesinde hizmet sunarlar (Dağdeviren ve Mirza, 2017: 214; Akın ve Onat, 2015: 37;
Çankaya, Dinç ve Çoban, 2014: 73).
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3. Literatür Taraması

Ramaswamy (2005), çalışmasında hile ve yolsuzlukların tespit edilmesinde en fazla önem arz eden
muhasebe, finans bilgisi ve mali nitelikli olayların analiz yeteneğinin gerekliliğini savunmuştur.
Pazarçeviren (2005), çalışmada adli muhasebe mesleğinin kapsamı ve özellikleri hakkında genel
olarak teorik bilgi verilmiş ve adli muhasebecilik mesleğinin muhasebe alanında toplumun bakış açısını
değiştirdiğinden, genel standartlara göre yetişmiş muhasebeciler ile adli muhasebeciler arasında önemli nitelik
farkları olduğu sonucuna varılmıştır.
Seda and Kramer (2009), çalışmalarında alanı muhasebe olan akademisyenlere ve muhasebe meslek
mensuplarına adli muhasebe konusuna dair uyguladıkları anket çalışması ile lisans ve lisansüstü düzeyde adli
muhasebe derslerinin müfredata dâhil edilmesinin akademisyenlere, ekonomik sisteme, piyasadaki
uygulayıcılara ve topluma faydalı olacağı sonucuna ulaşmışlardır.
Kaya (2013), Türkiye'deki muhasebe meslek mensupları üzerinde adli muhasebecilik kavramının
farkındalığını ölçtüğü çalışmasında, ülkemizde adli muhasebecilik mesleğinin uygulanabilmesi için gerekli
alt yapının hazır olmadığını belirtip, ilgili kurumların vereceği eğitim ve seminerlerle bu mesleğe farkındalık
yaratılabileceği görüşüne varılmıştır.
Ciğer ve Topsakal (2015), çalışmalarında adli muhasebe eğitiminin faydalarını ve engelleyicilerini
belirleyebilmek amacıyla Antalya ilindeki 257 muhasebe meslek mensubu ve 357 hukukçuya anket
yöntemiyle sorular yönlendirmişlerdir. Çalışmanın sonucuna göre; muhasebe meslek mensuplarının eğitim ve
öğretim dönemlerinde yolsuzluk, hile ve dolandırıcılık konularında kendilerinden destek alınması gerektiğini,
üniversitelerde adli muhasebe eğitimi verilen programların açılması gerektiğini ifade etmişlerdir.
Tazegül ve Kılıçbey (2017), çalışmalarında muhasebe meslek mensuplarının adli muhasebe mesleğine
yönelik algılarını farklı değişkenler açısından değerlendirmişlerdir. Çalışmada, adli muhasebecilik mesleğinin
ister bağımsız bir alan olarak ister mevcut muhasebe mesleğinin bir parçası olarak muhasebe alanında yerini
alması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Çeliker (2018), çalışmada Van ilinde faaliyetini sürdüren muhasebe meslek mensubu ve avukatların
adli muhasebe konusuna dair algı düzeyini ölçmek amaçlanmıştır. Yapılan analizlere göre mevcut durumda
algı düzeyinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
4. Adli Muhasebe Uygulamalarının Muhasebe Meslek Mensupları (SM, SMMM VE YMM)
Paradigmasıyla Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Araştırma
4.1. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, Serbest muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirlerin Adli Muhasebeye bakış açılarını değerlendirmek, hile ve yolsuzlukların durumu ile mevcut
düzenlemelerin yeterliliği hakkındaki görüşlerini almak ve Adli muhasebeye duyulan ihtiyacın düzeyini tespit
etmektir.
4.2. Veri Toplama Yöntem ve Aracı

Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerini ölçmeye yönelik 10 yargı cümlesi ile katılımcıların
Adli Muhasebe davranışını ölçmek üzere, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD’ da Prof.
Dr. Abdulkadir BİLEN danışmanlığında Ahmet AKATAK tarafından doktora (2021) çalışmasında geliştirilen
“Adli Muhasebe -II- Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, beşli Likert tipi yapılandırılmış olup 16 soru ve dört
boyuttan oluşmakta ve toplam varyansı (açıklayıcılığı) 67,625’dir. Bu ölçeğe ilişkin boyutlar “İhtiyaç”,
“Başarı”, “Etik” ve “Evrensellik” olarak isimlendirilmiştir. İlgili boyutların etki düzeyleri “İhtiyaç boyutu, 5
değişkenden oluşmakta ve varyansı 24,063”, “Başarı boyutu 5 değişkenden oluşmakta ve varyansı 17,392”,
“Etik boyutu 3 değişkenden oluşmakta ve varyansı 13,230” Evrensellik boyutu 3 değişkenden oluşmakta ve
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varyansı 12.940” bulunmuştur. Ölçeğin KMO değeri 0,913, Bartlett’s Test of Sphericity p. değeri 0.000
(p<0,005), Cronbach’s Alpha (α) 885’tir.
4.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırma evreni; Güneydoğu illerinden Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman ve
Siirt illerinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarından oluşturmaktadır. TÜRMOB kayıtlarına
göre 289 SM, 3572 SMMM ve 189 YMM Muhasebe Meslek Mensubu olmak üzere faaliyetlerini sürdüren
toplam 4027 meslek erbabı bulunmaktadır. Bu bağlamda anketler rastgele yöntemle Muhasebe meslek
mensuplarına yüz yüze teknikle uygulanmış ve 264 anket değerlendirmeye alınmıştır.
Tablo 1: Evren büyüklükleri için gerekli en düşük örneklem sayıları

Kaynak: Sekaran, U. (2003). Research Methods for Business A Skill Building Approach. Fourth Edition.
John Wiley and Sons Inc. New York s:294.
İlgili ana kütle için alınan 264 örneklem sayısı verinin 0,95 güvenirlik ve 0,05 örneklem hatası
şartlarında örneklem sayısına yaklaştığı bu bağlamda katılımcıların adli muhasebe davranışını temsil
edebileceği söylenebilir.
4.4. Araştırmanın Yöntemi ve Hipotezleri
Analizler için Kolmogorow-Smirnov testinin p<0,05 yani anlamlı olması nedeniyle non-parametrik
testler uygulanmalıdır. Ancak Likert tipi çok seçenekli ölçek kullanılması, örneklem sayısının 30’dan çok
büyük ve rastgele uygulanmış olması gibi göstergeler nedeniyle verilerin normal dağılıma uygunluğu kabul
edilmiş ve veri seti için parametrik test tekniklerinin uygulanmasına kararı verilmiştir.
Veriler istatistik analiz programı SPSS 24,00 ile parametrik test teknikleri (Frekanslar, t testi, Anova
(F) ve Korelasyon) kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul
edilmiştir. Araştırmanın güvenilirlik katsayısı yani Cronbach’s Alpha (α) değeri (0,916) bulunmuştur. Bu
değer verilerin güvenilirliğinin (iç tutarlılığı) oldukça yüksek olduğunu göstermektedir (Altunışık vd. 2007,
116). Bilimsel araştırmalar, bir amaca yönelik, belirli aşamalar içerisinde ve bir yöntem dâhilinde yapılan
çalışmalardır (Arıkan, 2004: 25). Bu kapsamda aşağıdaki model ve hipotezler geliştirilmiş ve test edilmiştir.

Şekil. Araştırma Modeli

1

H
Adli Muhasebe II ölçeği boyutları açısından katılımcıların demografik
(cinsiyet, yaş, eğitim, kıdem, unvan vs.) özelliklerine göre anlamlı farklılık vardır.
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H
2

3

Adli Muhasebe II ölçeği boyutları arasında anlamlı bir ilişki vardır.

H
Adli Muhasebe II ölçeği boyutlarının katılımcıların adli muhasebe davranışı
üzerine etkisi vardır.

Araştırma, tür olarak tanımlayıcı bir araştırmadır. Tanımlayıcı araştırma modeli, mevcut durumun
analiz edilmesini ve araştırmada yer alan değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemeyi amaçlamaktadır.
Hipotez içeren araştırmalarda gözlem, deney ya da anket yöntemi kullanılmaktadır (Saruhan ve Özdemirci,
2011: 135)
4.5. Bulgular ve Yorumlama
Araştırma kapsamında toplanan anket formlarında ilk grup sorular katılımcıların demografik
özelliklerini içermekte ve araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının temel niteliklerini ortaya
çıkarmayı amaçlamaktadır. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin verilerden elde edilen bulgular;
frekanslar, yüzdeler ve yorumları şeklinde değerlendirilmiştir.
4.5.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Katılımcıların demografik özellikleri bağlamında; cinsiyet, yaş, eğitim durumu, unvanı, meslekte
kıdem yılı, bilirkişilik yapma sayısı, bilirkişiliğin adli muhasebeye etkisi, adli muhasebenin program olarak
üniversitelerde yer alamsının gerekliliği, pandemi (kriz) dönemlerinde vergi kaçırma ve hile yapma eğiliminin
artıp artmadığı yargıları hakkındaki düşünceleri değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmaya katılan muhasebe
meslek elemanlarının demografik özelliklerine ilişkin frekanslar aşağıda tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulguların dağılımları çizelgesi
Cinsiyetiniz
Erkek
Kadın
Toplam
Yaşınız
20-30 yaş

f
236
28
264
f
33

%
89,4
10,6
100,0
%
12,5

∑%
89,4
100,0

31-40 yaş
41-50 yaş
51 ve üstü
Toplam

94
102
35
264

35,6
38,6
13,3
100,0

48,1
86,7
100,0

Eğitim Durumu
Lise
Lisans

f
18
181

%
6,8
68,6

∑%
6,8
75,4

Yüksek Lisans
Doktora
Toplam
Unvanı
SM
SMMM
YMM
Toplam
Pandemide hile
Evet
Hayır
Toplam

63
2
264
f
17
220
27
264
f
131
133
264

∑%
12,5

23,9
99,2
0,8
100,0
100,0
%
∑%
6,4
6,4
83,3
89,8
10,2
100,0
100,0
%
∑%
49,6 49,6
50,4
100,0
100,0

Meslekte Kıdem yılı
5 yıldan az
5-10 yıl
11-20 Yıl
20 yıldan fazla
Toplam

f
49
72
96
47
264

%
18,6
27,3
36,4
17,8
100,0

∑%
18,6
45,8
82,2
100,0

Bilirkişilik yapma sayısı
5’den az
5-10 arası
11-20 arası
21ve +
Hiç
Toplam

f
51
33
13

%
19,3
12,5
4,9

∑%
19,3
31,8
36,7

9
158
264

3,4
59,8
100,0

40,2
100,0

Bilirkişilik ve vergi kaçırma
Evet
Hayır
Toplam
Adli Muhasebe programı
Evet
Hayır
Toplam
Pandemi ve vergi kaçırma eğilimi
Evet
Hayır
Toplam

f
178
86
264
f
240
24
264
f
122
142
264

%
∑%
67,4
67,4
32,6
100,0
100,0
%
∑%
90,9 90,9
9,1
100,0
100,0
%
∑%
46,2
46,2
53,8
100,0
100,0
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Tablo 2’ye göre araştırma bağlamında katılımcıların cinsiyetlerine göre dağılımları değerlendirildiğinde, %
89,4’ünün (236 kişi) erkek, % 10,6'sının (28 kişi) kadın olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda Muhasebe Meslek
Mensuplarının yaklaşık %90’ını erkek katılımcılar oluşturmaktadır. Katılımcıların % 12,5'inin (33 kişi ) 2030 yaş, % 35,6'sının (94 kişi) 31-40 yaş, %38,6'sının (102 kişi) 41-50 yaş, % 13,3'ünün (35 kişi) 51ve üstü yaş
aralığında olduğu, bu bağlamda katılımcıların yaklaşık %75’inin 31-50 yaş arası tecrübeli muhasebe meslek
mensuplarından oluştuğu söylenebilir. Katılımcılarının %6,8'inin (18 kişi) lise, %68,6'sının (181 kişi) lisans,
%23,9’unun (63 kişi) yüksek lisans ve %0,8’inin (2 kişi) doktora düzeyinde eğitime sahip olduğu, bu
bağlamda katılımcıların yaklaşık %93’ünün üniversite mezunu olduğu, hatta küçük bir kısmının da doktora
yaptığı tespit edilmiştir. Katılımcıların %6,4''ünün (17 kişi) SM, %83,3’ünün (220 kişi) SMMM ve
%10,2’sinin (27 kişi) YMM olduğu, bu bağlamda katılımcıların çoğunluğunun SMMM olduğu tespit
edilmiştir. Katılımcıların %18,6'sının (49 kişi) 5 yıldan az ve %27,3’ünün (72 kişi) 5-10 yıllık kıdem, %
36,4’ünün (96 kişi) 11-20 yıl ve %17,8’inin (47 kişi) 21 yıldan fazla çalışma süresine sahip olduğu, bu
bağlamda katılımcıların yaklaşık %64’ünün 5-20 yıl arası çalışma süresine sahip kıdemli katılımcılar olduğu
tespit edilmiştir. Katılımcıların %19,3'ünün (51 kişi) 5’den az, %12,5'inin (33 kişi) 5-10 arası, %4,9'unun (13
kişi) 11-20 arası, %3,4’ünün (9 kişi) ve %59,8’inin de (158 kişi) hiç bilirkişilik yapmamış olduğu, bu
bağlamda katılımcıların sadece yaklaşık %40’ının en az bir kez bilirkişilik yaptığı kalan %60’ının ise hiç
bilirkişilik yapmamış katılımcılardan oluştuğu tespit edilmiştir.
Bilirkişilik kurumunun vergi kaçırmayı önlemede etkinliğine göre dağılımlar incelendiğinde, katılımcıların
%67,4'ünün (178 kişi) evet önleme de etkindir ve % 32,6'sı (86) hayır etkin değildir şeklinde
cevaplandırmışlardır. Bu bağlamda, katılımcıların yarıdan çoğunluğunun bilirkişilik kurumunu vergi
kaçırmayı önlemede etkin bir kurum olarak değerlendirdiği söylenebilir.
Adli Muhasebeciliğin Üniversitelerde bir program olarak yer alması gerektiği noktasında katılımcıların
dağılımları incelendiğinde, % 90,9'unun (240 kişi) evet yani programın mutlaka üniversite programlarında yer
almalı düşüncesinde olduğu kalan % 9,1'inin ise (24 kişi) hayır böyle bir programa ihtiyaç yoktur kanısında
oldukları belirlenmiştir. Bu bağlamda katılımcıların yaklaşık %91’inin Adli Muhasebeciliğin Üniversitelerde
bir program olarak yer alması gerektiğini kalan azınlık bir kısmın ise hile yapacakların bir şekilde yollarını
bulacakları bu nedenle de programa ihtiyaç olmadığını düşündükleri söylenebilir.
Pandemi (kriz) sürecinde “vergi yükü nedeniyle vergi kaçırma” eğiliminin arttığını düşünme noktasında
katılımcıların görüşleri incelendiğinde, %46,2'sinin (122 kişi) evet yani kriz dönemlerinde kişilerde vergi
kaçırma eğiliminin arttığı düşüncesinde olduğu; kalan % 53,8'inin ise (142 kişi) hayır yani böyle bir yargının
doğru olmayacağı kanısında oldukları belirlenmiştir. Bu bağlamda katılımcıların yaklaşık %56’sının pandemi
(kriz) sürecinde “vergi yükü nedeniyle vergi kaçırma” eğiliminin artmasının beklendiği bu davranışın
psikolojik olarak doğru olduğu kanısında oldukları söylenebilir.
Katılımcıların pandemi (kriz) dönemlerinde hileli işlemlerin artıp artmadığı yargısına göre dağılımlar
incelendiğinde; katılımcıların %49,6'sının (131 kişi) evet ve %50,4’ünün (133 kişi) hayır şeklinde cevapladığı
belirlenmiştir. Bu bağlamda katılımcıların yaklaşık yarısının hileli işlemlerin arttığı diğer yarısının da bir
değişme olmadığı düşüncesinde oldukları tespit edilmiştir.
4.5.2. Demografik Değişkenler Bağlamında Adli Muhasebe -II- Ölçeği Açısından Farklılıkların
Karşılaştırılması
Katılımcıların demografik özellikleri bağlamında “Adli muhasebe -II- Ölçeği” boyutları açısından 0,05
anlamlılık seviyesi ya da %95 güvenilirlikte farklılaşma olup olmadığını ortaya koymak üzere ikili değişkenler
için t-Testi ve üç ve daha fazla değişkenler için ANOVA (F) analizleri yapılmıştır. Farklılık oluşması
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durumunda; farklılığın kimin lehine ya da aleyhine olduğuna t testleri için ortalamalar üzerinden; Anova (F)
analizlerinde ise PostHoc Tukey HSD testleri yapılarak karar verilmiş ve yorumlanmıştır.
Tablo 3: Adli muhasebe -II- ölçeği boyutlarının katılımcıların cinsiyet değişkenine göre farklılık analizleri
Group Statistics
N

Cinsiyet
İhtiyaç
Başarı
Etik
Evrensellik

Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

236
28
236
28
236
28
236
28

Ortalama
3,974
4,336
3,746
4,071
4,1766
4,2857
2,3771
2,7024

t-test for Equality of Means
Std. Sapma
0,8795
0,2984
0,8196
0,4752
0,9995
0,5028
0,8502
0,7874

Ort.Std.
Hatası
0,0573
0,0564
0,0534
0,0898
0,0651
0,0950
0,0553
0,1488

t
-2,160
-4,504
-2,060
-3,118
-0,569
-0,948
-1,928
-2,049

sd

p.

262
99,231
262
48,725
262
56,818
262
34,909

0,032
0,000
0,040
0,003
0,570
0,347
0,055
0,048

Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre dağılımlar incelendiğinde Adli muhasebe -II- ölçeği boyutları
açısından 0,05 anlamlılık seviyesi ya da %95 güvenilirlikte farklılaşma olup olmadığı tek yönlü varyans (ttesti) ile test edilmiştir. Analizler sonucunda İhtiyaç Boyutunun “t=-4,504; p<0,05” Başarı Boyutunun “t=3,118; p<0,05” ve evrensellik boyutunun “t=-2,049; p<0,05” farklandığı tespit edilmiştir.
İhtiyaç boyutu açısından farklılığın kadın katılımcılar lehine (µ=4,336), erkek katılımcılar aleyhine olduğu
tespit edilmiştir. Bu bağlamda kadın Muhasebe Meslek Mensuplarının adli muhasebeciliğin önemli olduğu,
Hile ve yolsuzlukların önüne geçilmesi için adli muhasebe mesleğinin zaruriliği, ticari dava ve
uyuşmazlıkların çözümünde onların verecekleri raporun davanın seyrini değiştirmede etkili olacağı bu nedenle
meslek erbaplarının güvenilir kimseler olduğu noktasında erkek katılımcılara göre daha olumlu, pozitif ve
iyimser düşündükleri söylenebilir.
Başarı boyutu açısından farklılığın kadın Muhasebe meslek mensupları lehine (µ=4,071), erkek Muhasebe
meslek mensuplarının aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda kadın Muhasebe Meslek Mensuplarının
hileleri önlemede bilirkişilik kurumunun daha etkin olabileceği, bunun için adli muhasebe programlarının
üniversiteler de yer alması gerektiği konusunda daha olumlu düşündükleri söylenebilir.
Yine analizler sonucunda evrensellik boyutu açısından farklılığın kadın Muhasebe meslek mensuplarının
lehine (µ=2,7024), erkek Muhasebe meslek mensuplarının aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda
kadın Muhasebe Meslek Mensuplarının hileleri önlemede Bilirkişilerin, uyuşmazlık konusu ile ilgili ehil ve
uzman kişiler olduğu, yapmış olduğu incelemelerde karar verirken bağımsız davrandığı ve bir olayın doğru
olduğuna dair kesin kanıt sahibi değilse görüş bildirmekten kaçındığı gibi konularda hayır diyen
meslektaşlarına nazaran daha olumlu düşündükleri söylenebilir.
Tablo 4: Adli muhasebe -II- ölçeği boyutlarının katılımcıların Bilirkişilik kurumu ve vergi kaçırma ilişkisine göre
farklılık analizleri
Group Statistics
Bilirkişilik ve vergi kaçırma
İhtiyaç
Evet
Hayır
Başarı
Evet
Hayır
Etik
Evet
Hayır
Evrensellik
Evet
Hayır

N
178
86
178
86
178
86
178
86

Ortalama
4,106
3,819
3,853
3,630
4,2921
3,9729
2,4457
2,3411

t-test for Equality of Means
Std. Sapma
0,7103
1,0483
0,6880
0,9699
0,8193
1,1740
0,8642
0,8149
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Ort.Std.
Hatası
0,0532
0,1130
0,0516
0,1046
0,0614
0,1266
0,0648
0,0879

t

sd

p.

2,617
2,297
2,144
1,909
2,562
2,269
0,939
0,958

262
123,958
262
127,727
262
126,345
262
177,340

0,009
0,023
0,033
0,059
0,011
0,025
0,349
0,339
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Katılımcıların Bilirkişilik ve kurumunun vergi kaçırmayı önlemede etkinliğine göre dağılımlar incelendiğinde
Adli muhasebe -II- ölçeği boyutları açısından 0,05 anlamlılık seviyesi ya da %95 güvenilirlikte farklılaşma
olup olmadığı tek yönlü varyans (t-testi) ile test edilmiştir. Analizler sonucunda “İhtiyaç Boyutunun “t=2,617;
p<0,05” Başarı Boyutunun “t=2,144; p<0,05” ve etik boyutunun “t=2,562; p<0,05” farklandığı tespit
edilmiştir.
Bilirkişilik ve kurumunun vergi kaçırmayı önlemede etkinliğine göre ihtiyaç boyutundaki farklılığın evet
diyen katılımcılar lehine (µ=4,106), hayır diyen katılımcılar aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda
evet diyen Muhasebe Meslek Mensuplarının adli muhasebeciliğin önemli olduğu, hile ve yolsuzlukların önüne
geçilmesi için adli muhasebe mesleğinin zaruri olduğu, ticari dava ve uyuşmazlıkların çözümünde onların
verecekleri raporun davanın seyrini değiştirmede etkili olacağı, bu nedenle meslek elemanlarının güvenilir
kimseler olmaları hususunda hayır diyen katılımcılara göre daha olumlu, pozitif ve iyimser düşündükleri
söylenebilir.
Başarı boyutu açısından farklılığın evet diyen muhasebe meslek mensuplarının lehine (µ=3,853), hayır diyen
muhasebe meslek mensuplarının aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda evet diyen muhasebe meslek
mensuplarının hileleri önlemede bilirkişilik kurumunun daha etkin olabileceği, bunun için de adli muhasebe
programlarının üniversitelerde yer alması gerektiği konusunda daha pozitif düşündükleri söylenebilir.
Yine analizler sonucunda etik boyutu açısından farklılığın evet diyen Muhasebe Meslek Mensuplarının lehine
(µ=4,2921), hayır diyen Muhasebe meslek mensuplarının aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda evet
diyen Muhasebe Meslek Mensuplarının hileleri önlemede Bilirkişilerin, uyuşmazlık konusu ile ilgili ehil ve
uzman kişiler olduğu, yapmış olduğu incelemelerde karar verirken bağımsız davrandığı ve bir olayın doğru
olduğuna dair kesin kanıt sahibi değilse görüş bildirmekten kaçındığı gibi konularda hayır diyen
meslektaşlarına nazaran daha olumlu düşündükleri söylenebilir.
Tablo 5: Adli muhasebe -II- ölçeği boyutlarının katılımcıların Adli Muhasebenin Üniversitelerde bir program olarak
yer alıp almaması değişkenine göre farklılık analizleri
Group Statistics
Adli Muhasebe programı
İhtiyaç
Evet
Hayır
Başarı
Evet
Hayır
Etik
Evet
Hayır
Evrensellik
Evet
Hayır

N
240
24
240
24
240
24
240
24

Ortalama
4,046
3,675
3,833
3,258
4,2319
3,7500
2,4236
2,2917

t-test for Equality of Means
Std. Sapma
0,8233
0,9883
0,7702
0,8757
0,9155
1,2597
0,8509
0,8301

Ort.Std.
Hatası
0,0531
0,2017
0,0497
0,1788
0,0591
0,2571
0,0549
0,1694

t

sd

p.

2,064
1,778
3,438
3,095
2,368
1,827
0,726
0,741

262
26,291
262
26,681
262
25,487
262
28,058

0,040
0,087
0,001
0,005
0,019
0,079
0,469
0,465

Katılımcıların Adli Muhasebenin Üniversitelerde bir program olarak yer alıp almaması değişkenine göre Adli
muhasebe -II- ölçeği boyutları açısından 0,05 anlamlılık seviyesi ya da %95 güvenilirlikte farklılaşma olup
olmadığı tek yönlü varyans (t-testi) analizleri ile test edilmiştir. Analizler sonucunda Adli muhasebe -II- ölçeği
boyutları açısından Adli Muhasebeciliğin Üniversitelerde bir program olarak yer alıp almamasına göre
“ihtiyaç boyutunun t=2,064; p<0,05”, “başarı boyutunun t=3,438; p<0,05” ve “Etik boyutunun t=2,368;
p<0,05” farklandığı tespit edilmiştir.
Adli Muhasebeciliğin Üniversitelerde bir program olarak yer alması konusunda ilgili boyutlar açısından
farklılığın evet diyen katılımcılar lehine, hayır diyen katılımcılar aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Bu
bağlamda evet diyen Muhasebe Meslek Mensuplarının adli muhasebeciliğin önemli olduğu, hile ve
yolsuzlukların önüne geçilmesi için adli muhasebe mesleğinin zaruriliği, ticari dava ve uyuşmazlıkların
çözümünde onların verecekleri raporun davanın seyrini değiştirmede etkili olacağını düşünmektedirler. Bu
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nedenle meslek erbaplarının güvenilir kimseler olması gerektiği, hileleri önlemede adli muhasebenin,
geleneksel denetim uygulamalarından daha başarılı olduğu, adli muhasebeciliğin daha da etkin olabileceği,
bunun için ilgili programlarının üniversiteler de yer alması gerektiği kanaatindedirler. Ayrıca hileleri
önlemede bilirkişilik kurumunun, uyuşmazlık konusu ile ilgili ehil ve uzman kişilerden oluştuğu, karar
verirken bağımsız davrandığı ve bir olayın doğru olduğuna dair kesin kanıt sahibi değillerse görüş
bildirmekten kaçındıkları konularında hayır diyen meslektaşlarına nazaran daha olumlu düşündükleri
söylenebilir.
Tablo 6: Katılımcıların Pandemide (kriz) vergi kaçırma eğilimlerinin artıp artmadığı konusunda Adli muhasebe -IIölçeği boyutları açısından farklılık analizleri
Group Statistics
Pandemide vergi kaçırma
eğilimi
İhtiyaç
Evet
Hayır
Başarı
Evet
Hayır
Etik
Evet
Hayır
Evrensellik
Evet
Hayır

t-test for Equality of Means

122
142
122
142
122
142
122

4,120
3,920
3,877
3,697
4,1967
4,1808
2,3907

0,8251
0,8526
0,8088
0,7780
0,8843
1,0219
0,8262

Ort.Std.
Hatası
0,0747
0,0715
0,0732
0,0653
0,0801
0,0858
0,0748

142

2,4296

0,8694

0,0730

N

Ortalama

Std. Sapma

t

sd

p.

1,928
1,933
1,839
1,833
0,135
0,136
-0,371

262
258,292
262
252,762
262
261,985
262

0,055
0,054
0,067
0,068
0,893
0,892
0,711

-0,372

259,324

0,710

Katılımcıların Pandemide (kriz) vergi kaçırma eğiliminin artıp artmadığı konusunda Adli muhasebe -II- ölçeği
boyutları açısından 0,05 anlamlılık seviyesi ya da %95 güvenilirlikte farklılaşma olup olmadığı tek yönlü
varyans (t-testi) analizleri ile test edilmiştir. Analizler sonucunda Adli muhasebe -II- ölçeği boyutları
açısından Pandemide (kriz) vergi kaçırma eğilimi konusundaki düşüncelerinin değişmediği yani
farklanmadığı tespit edilmiştir p>0,05.
Tablo 7: Adli muhasebe -II- ölçeği boyutlarının katılımcıların Pandemide hile eğilimi değerlendirmelerine göre farklılık
analizleri
Group Statistics
Pandemide hilenin artması
İhtiyaç
Evet
Hayır
Başarı
Evet
Hayır
Etik
Evet
Hayır
Evrensellik
Evet
Hayır

t-test for Equality of Means

131
133
131
133
131
133
131

4,116
3,910
3,887
3,675
4,1985
4,1779
2,4122

0,8194
0,8590
0,7942
0,7865
0,8933
1,0229
0,8401

Ort.Std.
Hatası
0,0716
0,0745
0,0694
0,0682
0,0780
0,0887
0,0734

133

2,4110

0,8596

0,0745

N

Ortalama

Std. Sapma

t

sd

p.

1,996
1,997
2,177
2,177
0,174
0,174
0,011

262
261,732
262
261,836
262
258,302
262

0,047
0,047
0,030
0,030
0,862
0,862
0,991

0,011

261,984

0,991

Katılımcıların Pandemi döneminde hileli uygulamaların artıp artmadığı konusunda Adli muhasebe -II- ölçeği
boyutları açısından 0,05 anlamlılık seviyesi ya da %99 güvenilirlikte farklılaşma olup olmadığı tek yönlü
varyans (t-testi) analizleri ile test edilmiştir. Analizler sonucunda Adli muhasebe -II- ölçeği boyutları
açısından Pandemi sürecinde hileli uygulamaların artıp artmadığı eğilimi açısından “ihtiyaç boyutunun
t=1,996; p<0,05” ve “başarı boyutunun t=2,177; p<0,05” farklandığı tespit edilmiştir.
Pandemi döneminde hileli uygulamaların artıp artmadığı konusunda farklılıkların kaynağı
değerlendirildiğinde farklılığın evet diyen katılımcılar lehine (µ=2,7061), hayır diyen katılımcılar aleyhine
olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda evet diyen Muhasebe Meslek Mensuplarının adli muhasebeciliğin
önemli olduğu, hile ve yolsuzlukların önüne geçilmesi için adli muhasebe mesleğinin zaruriliği, ticari dava ve
uyuşmazlıkların çözümünde onların verecekleri raporun davanın seyrini değiştirmede etkili olacağını
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düşünmektedirler. Bu nedenle meslek erbaplarının güvenilir kimseler olması gerektiği, hileleri önlemede adli
muhasebenin, geleneksel denetim uygulamalarından daha başarılı olduğu, adli muhasebeciliğin daha da etkin
olabileceği, bunun için ilgili programlarının üniversiteler de yer alması gerektiği gibi konularda hayır diyen
meslektaşlarına nazaran daha pozitif düşündükleri söylenebilir.
Tablo 8: Adli muhasebe -II- ölçeği boyutlarının Eğitim durumu değişkenine göre farklılık analizleri
Eğitim Düzeyi
İhtiyaç
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Başarı
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Etik
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Evrensellik
Gruplar arası
Grup içi
Toplam

ANOVA
Kareler
sd
Toplamı
2,032
3
185,449
260
187,481
263
4,011
3
162,607
260
166,618
263
3,865
3
238,013
260
241,878
263
10,438
3
178,833
260
189,271
263

Ortalamanın karesi

F

p.

0,677
0,713

0,950

0,417

1,337
0,625

2,138

0,096

1,288
0,915

1,407

0,241

3,479
0,688

5,058

0,002

Katılımcıların eğitim düzeyi değişkenine göre Adli muhasebe -II- ölçeği boyutları açısından 0,05 anlamlılık
seviyesi ya da %95 güvenilirlikte farklılaşma olup olmadığını ortaya koymak üzere yapılan Anova (F)
analizleri yapılmıştır. Analiz sonucunda eğitim durumu değişkenine göre Adli muhasebe -II- ölçeği
boyutlarından “Evrensellik boyutunun (F=5,058; p<0,01)”, farklandığı tespit edilmiştir. Farklılığın kaynağını
tespit etmek amacıyla PostHoc Tukey HSD analizi yapılmıştır.
Tablo 9: Adli muhasebe -II- ölçeği alt boyutlarından evrensellik boyutunun eğitim düzeyi değişkenine farklılık kaynağı
analizi
Multiple Comparisons
Evrensellik

Tukey HSD

D.
Var
iabl
e:

(I) Eğitim Durumunuz
Lise
Lisans
YüksekLisans
Doktora
Lisans
Lise
YüksekLisans
Doktora
YüksekLisans Lise
Lisans
Doktora
Doktora
Lise
Lisans
YüksekLisans

95% Confidence Interval

Std. Error
0,204969086133698
0,221652864764811
0,618160305718269
0,204969086133698
0,121317294792582
0,589669447337274
0,221652864764811
0,121317294792582
0,595674175460889
0,618160305718269

p.
0,002
0,127
0,666
0,002
0,174
1,000
0,127
0,174
0,983
0,666

Lower
Bound
0,20502
-0,08636
-0,89469
-1,26500
-0,56193
-1,55603
-1,05991
-0,06545
-1,32332
-2,30209

Upper
Bound
1,26500
1,05991
2,30209
-0,20502
0,06545
1,49341
0,08636
0,56193
1,75718
0,89469

0,031307550809393 0,589669447337274

1,000

-1,49341

1,55603

-0,216931216722222 0,595674175460889

0,983

-1,75718

1,32332

Mean Difference (I-J)
,735011254364948*
0,486772486833333
0,703703703555556
-,735011254364948*
-0,248238767531615
-0,031307550809393
-0,486772486833333
0,248238767531615
0,216931216722222
-0,703703703555556

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Katılımcıların eğitim düzeyi değişkenine göre Adli muhasebe -II- ölçeği boyutlarından evrensellik
boyutundaki farklılaşmanın kimin lehine kimin aleyhine olduğunu tespit etmek üzere yapılan PostHoc Tukey
HSD analizi sonucunda ilgili farklılığın Lise mezunu lehine, Lisans mezunu aleyhine olduğu tespit edilmiştir.
Bu bağlamda lise mezunu Meslek Mensupları Lisans mezunlarına nazaran Adli Muhasebecilik mesleği ile
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ilgili düzenlemelerin dünyadaki gelişmelere uygunluğu ve elemanların yetkinliği açısından daha iyi, pozitif
ve olumlu düşündükleri söylenebilir.
Tablo 10: Adli muhasebe -II- ölçeği boyutlarının katılımcıların yaşı değişkenine göre farklılık analizleri
Katılımcıların yaşı
İhtiyaç
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Başarı
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Etik
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Evrensellik
Gruplar arası
Grup içi
Toplam

ANOVA
Kareler
sd
Toplamı
1,939
3
185,543
260
187,481
263
3,379
3
163,239
260
166,618
263
1,055
3
240,824
260
241,878
263
9,440
3
179,831
260
189,271
263

Ortalamanın karesi

F

p.

0,646
0,714

0,906

0,439

1,126
0,628

1,794

0,149

0,352
0,926

0,380

0,768

3,147
0,692

4,549

0,004

Katılımcıların yaşı değişkenine göre Adli muhasebe -II- ölçeği boyutları açısından 0,05 anlamlılık seviyesi ya
da %95 güvenilirlikte farklılaşma olup olmadığını ortaya koymak üzere Anova (F) analizleri yapılmıştır.
Analiz sonucunda eğitim durumu değişkenine göre Adli muhasebe -II- ölçeği boyutlarından “Evrensellik
boyutunun (F=4,549; p<0,05)”, farklandığı tespit edilmiştir. Farklılığın kaynağını tespit etmek amacıyla
PostHoc Tukey HSD analizi yapılmıştır.
Tablo 11: Adli muhasebe -II- ölçeği alt boyutlarından evrensellik boyutunun katılımcıların yaşı değişkenine farklılık
kaynağı analizi
Multiple Comparisons
Dependent Variable:

Evrensellik
(I) Yaşınız
31-40 yaş
41-50 yaş

Tukey HSD

Mean Difference (I-J)
20-30 yaş
0,39512142708382
,606357694679145*
0,39076479073853
51 ve üstü
31-40 yaş
20-30 yaş
-0,39512142708382
41-50 yaş
0,21123626759533
-0,00435663634529
51 ve üstü
41-50 yaş
20-30 yaş
-,606357694679144*
31-40 yaş
-0,21123626759533
-0,21559290394062
51 ve üstü
20-30
yaş
-0,39076479073853
51 ve üstü
31-40 yaş
0,00435663634529
41-50 yaş
0,21559290394062
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Std. Error
0,16827791728960
0,16655435501142
0,20179464107378
0,16827791728960
0,11890775716630
0,16468083891924
0,16655435501142
0,11890775716630
0,16291922671401
0,20179464107378
0,16468083891924
0,16291922671401

95% Confidence Interval
Sig.
Lower Bound Upper Bound
0,090
-0,0399986
0,8302415
0,002
0,1756943
1,0370211
0,215
-0,1310202
0,9125498
0,090
-0,8302415
0,0399986
0,287
-0,0962262
0,5186988
1,000
-0,4301756
0,4214624
0,002
-1,0370211
-0,1756943
0,287
-0,5186988
0,0962262
0,549
-0,6368569
0,2056711
0,215
-0,9125498
0,1310202
1,000
-0,4214624
0,4301756
0,549
-0,2056711
0,6368569

Katılımcıların yaşı değişkenine göre Adli muhasebe -II- ölçeği boyutlarından evrensellik boyutundaki
farklılaşmanın kimin lehine kimin aleyhine olduğunu tespit etmek üzere yapılan PostHoc Tukey HSD analizi
sonucunda ilgili farklılığın 20-30 yaş aralığında olanlar lehine 41-50 yaş aralığında olanlar aleyhine olduğu
tespit edilmiştir. Bu bağlamda genç olan Muhasebe Meslek Mensuplarının orta yaş meslek mensuplarına
nazaran Adli Muhasebecilik mesleği ile ilgili düzenlemelerin dünyadaki gelişmelere uygunluğu ve
elemanların yetkinliği açısından daha pozitif ve olumlu düşündükleri söylenebilir.
Tablo 12: Adli muhasebe -II- ölçeği boyutlarının katılımcıların unvanı değişkenine göre farklılık analizleri

İhtiyaç

Katılımcıların Ünvanı
Gruplar arası

ANOVA
Kareler
sd
Toplamı
0,546

Ortalamanın karesi
2
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0,273

F

p.
0,381

0,684
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Başarı

Etik

Evrensellik

Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam

186,935
187,481
1,959
164,658
166,618
2,592
239,287
241,878
16,851
172,420
189,271

261
263
2
261
263
2
261
263
2
261
263

0,716
0,980
0,631

1,553

0,214

1,296
0,917

1,413

0,245

8,426
0,661

12,754

0,000

Katılımcıların unvanı değişkenine göre Adli muhasebe -II- ölçeği boyutları açısından 0,05 anlamlılık seviyesi
ya da %95 güvenilirlikte farklılaşma olup olmadığını ortaya koymak üzere Anova (F) analizleri yapılmıştır.
Analiz sonucunda katılımcıların unvanı değişkenine göre “Evrensellik boyutunun (F=12,754; p<0,05)”,
farklandığı tespit edilmiştir. Farklılığın kaynağına tespit etmek amacıyla PostHoc Tukey HSD analizi
yapılmıştır.
Tablo 13: Adli muhasebe -II- ölçeği alt boyutlarından evrensellik boyutunun katılımcıların unvanı değişkenine farklılık
kaynağı analizi
Multiple Comparisons

DependentVariable:
Evrensellik
Tukey SM
HSD
SMMM
YMM

(I)
Unvanınız
SMMM
YMM
SM
YMM
SM
SMMM

Mean Difference (I-J)
,835739750490910*
0,28540305018518
-,835739750490910*
-,550336700305724*
-0,28540305018518
,550336700305724*

Std. Error
0,2046029
0,2516480
0,2046029
0,1657405
0,2516480
0,1657405

p.
0,000
0,494
0,000
0,003
0,494
0,003

95% Confidence Interval
Lower
Bound
Upper Bound
0,3534571
1,3180224
-0,3077725
0,8785786
-1,3180224
-0,3534571
-0,9410143
-0,1596591
-0,8785786
0,3077725
0,1596591
0,9410143

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Katılımcıların unvanı değişkenine göre Adli muhasebe -II- ölçeği boyutlarından evrensellik boyutundaki
farklılaşmanın kimin lehine kimin aleyhine olduğunu tespit etmek üzere yapılan PostHoc Tukey HSD analizi
sonucunda ilgili farklılığın SMMM olanlar lehine SM ve YMM’ler aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Bu
bağlamda Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Adli Muhasebecilik mesleği ile ilgili düzenlemelerin
dünyadaki gelişmelere uygunluğu ve meslek elemanların yetkinliği açısından daha pozitif ve olumlu
düşündükleri söylenebilir.
Tablo 14: Adli muhasebe -II- ölçeği boyutlarının Meslekte Kıdem yılı değişkenine göre farklılık analizleri
Meslekte Kıdem yılı
İhtiyaç
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Başarı
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Etik
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Evrensellik
Gruplar arası
Grup içi
Toplam

ANOVA
Kareler
sd
Ortalamanın karesi
Toplamı
7,399
3
2,466
180,083
260
0,693
187,481
263
5,152
161,465

3
260

166,618
5,712
236,166
241,878
2,270

263
3
260
263
3

187,001
189,271

260
263

481

F

p.
3,561

0,015

1,717
0,621

2,765

0,042

1,904
0,908

2,096

0,101

0,757

1,052

0,370

0,719
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Katılımcıların meslekte kıdem yılı değişkenine göre Adli muhasebe -II- ölçeği boyutları açısından 0,05
anlamlılık seviyesi ya da %95 güvenilirlikte farklılaşma olup olmadığı Anova (F) tekniği ile analiz edilmiştir.
Analizler sonucunda katılımcıların meslekte Kıdem yılı değişkenine göre Adli muhasebe -II- ölçeği
boyutlarından “ihtiyaç boyutunun (F=3,561; p<0,05)” ve “başarı boyutunun (F=2,765; p<0,05)” farklandığı
tespit edilmiştir. Farklılığın kaynağını tespit etmek ve yorumlayabilmek için PostHoc Tukey HSD tekniği ile
analiz edilmiştir.
Tablo 15: Adli muhasebe -II- ölçeği alt boyutlarından İhtiyaç ve Başarı boyutlarının Meslekte Kıdem yılı değişkenine
göre farklılık kaynağı analizi

Dependent
Variable

Multiple Comparisons
Mean Difference (IMean Difference (I-J)
J)
5 yıldan az
5-10 yıl
-0,2297
11-20 yıl
-0,1033
0,2656
21ve +

Std.
Error
0,1541
0,1461
0,1699

Sig.
0,445
0,894
0,402

0,2297

0,1541

0,445

-0,169

0,628

0,1264
,4953*

0,1297
0,1561

0,764
0,009

-0,209
0,092

0,462
0,899

Tukey HSD

İhtiyaç

5-10 yıl

5 yıldan az
11-20 yıl
21ve +

11-20 yıl

0,1033

0,1461

0,894

-0,275

0,481

-0,1264
0,3689

0,1297
0,1482

0,764
0,064

-0,462
-0,014

0,209
0,752

-0,2656

0,1699

0,402

-0,705

0,174

*

11-20 yıl

-,4953
-0,3689

0,1561
0,1482

0,009
0,064

-0,899
-0,752

-0,092
0,014

5-10 yıl

-0,2506

0,1459

0,317

-0,628

0,127

11-20 yıl

-0,1249

0,1384

0,803

-0,483

0,233

21ve +

0,1535

0,1609

0,776

-0,263

0,569

5 yıldan az

0,2506

0,1459

0,317

-0,127

0,628

11-20 yıl

0,1257

0,1229

0,736

-0,192

0,443

21ve +

,4040*

0,1478

0,034

0,022

0,786

5 yıldan az

0,1249
-0,1257

0,1384
0,1229

0,803
0,736

-0,233
-0,443

0,483
0,192

21ve +

0,2783

0,1403

0,197

-0,084

0,641

5 yıldan az
5-10 yıl

-0,1535
-,4040*

0,1609
0,1478

0,776
0,034

-0,569
-0,786

0,263
-0,022

11-20 yıl

-0,2783

0,1403

0,197

-0,641

0,084

5 yıldan az
5-10 yıl
21ve +

21ve +

5 yıldan az

Tukey HSD

Başarı

5-10 yıl

11-20 yıl

5 yıldan az
5-10 yıl

5-10 yıl
21ve +

95% Confidence Interval
Lower
Bound
Upper Bound
-0,628
0,169
-0,481
0,275
-0,174
0,705

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Katılımcıların meslekte kıdem yılı değişkenine göre Adli muhasebe -II- ölçeği boyutlarından ihtiyaç
boyutundaki farklılaşmayı tespit etmek üzere yapılan PostHoc Tukey HSD analizi sonucunda ihtiyaç ve başarı
boyutlarındaki farklılığın 5-10 yıl arası kıdemli olanlar lehine 21 yıl ve yukarısı kıdemi olanlar aleyhine
olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda meslekte 5-10 yıl arası tecrübeli Muhasebe Meslek Mensuplarının adli
muhasebeciliğin önemli olduğu, hile ve yolsuzlukların önüne geçilmesi için adli muhasebe mesleğinin
zaruriliği, ticari dava ve uyuşmazlıkların çözümünde onların verecekleri raporun davanın seyrini değiştirmede
etkili olacağını düşünmektedirler. Bu nedenle meslek erbaplarının güvenilir kimseler olması gerektiği, hileleri
önlemede adli muhasebenin, geleneksel denetim uygulamalarından daha başarılı olduğu, adli muhasebeciliğin
daha da etkin olabileceği, bunun için ilgili programlarının üniversiteler de yer alması gerektiği noktasında 21
yıl ve yukarısı kıdemli katılımcılara göre daha olumlu, pozitif ve iyimser düşündükleri söylenebilir.
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Tablo 16: Adli muhasebe -II- ölçeği boyutlarının Bilirkişilik yapma sayısı değişkenine göre farklılık analizleri
Bilirkişilik yapma sayısı
İhtiyaç
Gruplar arası
Grup içi
Başarı

Etik

Evrensellik

ANOVA
Kareler
sd
Toplamı
3,254
4
184,227
259

Toplam

187,481

263

Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam

2,239
164,378
166,618
5,474
236,404
241,878
4,951
184,320
189,271

4
259
263
4
259
263
4
259
263

Ortalamanın karesi

F

p.

0,814
0,711

1,144

0,336

0,560
0,635

0,882

0,475

1,369
0,913

1,499

0,203

1,238
0,712

1,739

0,142

Katılımcıların bilirkişilik yapma sayısı değişkenine göre Adli muhasebe -II- ölçeği boyutları açısından 0,05
anlamlılık seviyesi ya da %95 güvenilirlikte farklılaşma olup olmadığı Anova (F) tekniği ile tespit edilmiştir.
Bu bağlamda Muhasebe Meslek Mensuplarının bilirkişilik yapma sayılarının adli muhasebecilik hakkındaki
düşüncelerini değiştirmediği söylenebilir.
Araştırma kapsamında H1 hipotezi yani “Adli Muhasebe –II- ölçeği boyutları açısından katılımcıların
demografik (cinsiyet, yaş, eğitim, kıdem, unvan vs.) özelliklerine göre anlamlı farklılık vardır” kabul
edilmiştir.
4.5.3. Adli Muhasebe -II- Ölçeğinin Hile Davranışıyla İlişki (Korelasyon) Analizleri
Ural ve Kılıç'a göre değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyi, korelasyon katsayısının 0-0,29 arasında olması
durumunda zayıf veya düşük, 0,30-0,64 arasında olması durumunda orta, 0,65-0,84 arasında olması
durumunda kuvvetli veya yüksek, 0,85-1 arasında olması durumunda ise çok kuvvetli veya çok yüksek
şeklinde yorumlanır. Korelasyon katsayısının karesine (r2) "belirlilik (determinasyon) katsayısı" denir. Bu
katsayı, bir değişkenin diğer değişkene hangi oranda bağlı olduğunu gösteren, bir değişkendeki değişimlerin
yüzde kaçının diğer değişken tarafından açıklanacağını belirten katsayıdır. Bu sayı 0 ile 1 arasında değer alır
(Ural ve Kılıç, 2013, 245). Araştırma kapsamında “Adli Muhasebe Davranışı” ile Adli muhasebe -II- ölçeği
boyutları arası ilişki düzeyini göstermek üzere korelasyon analizleri yapılmış ve yorumlanmıştır.
Tablo 17: Adli Muhasebe davranışı ile Adli muhasebe -II- ölçeği boyutları arası ilişki çizelgesi
Gort

İhtiyaç

Başarı

Etik

Evrensellik

Pearson Korelasyon
p.
N
Pearson Korelasyon
p.
N
Pearson Korelasyon
p.
N
Pearson Korelasyon
p.
N
Pearson Korelasyon
p.
N

Correlations
Gort
İhtiyaç
1
264
,924**
0,000
264
,912**
0,000
264
,822**
0,000
264
,375**
0,000
264

Başarı

Etik

Evrensellik

1
264
,809**
0,000
264
,787**
0,000
264
,128*
0,038
264
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1
264
,668**
0,000
264
,230**
0,000
264

1
264
0,026
0,674
264

1
264
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Yapılan korelasyon analizi sonucu Adli muhasebe davranışı ile Adli muhasebe -II- ölçeği boyutlarından
“İhtiyaç Boyutu (r=0,924; r2=0,8537)” ve “Başarı Boyutu (r=0,912; r2=0,8317)” yargıları arasında doğrusal,
pozitif yönde, çok güçlüye yakın kuvvetli bir ilişki söz konusudur. Aynı zamanda adli muhasebe davranışı ile
“Etik Boyutu (r=0,822; r2=0,6757) ile yargıları arasında, pozitif yönde, çok güçlüye yakın, kuvvetli ve de
yüksek, doğrusal bir ilişki söz konusudur. Ayrıca adli muhasebe davranışı ile “evrensellik Boyutu (r=0,375;
r2=0,1406)” yargıları açısından da doğrusal, pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki söz konusu olduğu
söylenebilir.
Araştırma kapsamında H2 hipotezi yani “Adli Muhasebe –II- Ölçeği boyutları arasında anlamlı bir ilişki
vardır” kabul edilmiştir.
Yine korelasyon analizi bağlamında Adli muhasebe -II- ölçeği boyutlarından “İhtiyaç Boyutunun (r=0,924;
r2=0,8537)” Adli muhasebe davranışına yaklaşık olarak %86 oranında etkide bulunduğu, hileli davranışın
%86’sını açıkladığı söylenebilir. Ayrıca “Başarı boyutunun (r=0,912; r2=0,8317)” Adli muhasebe davranışına
%83,17 oranında etkide bulunduğu, hile davranışının %83’ünü açıkladığı söylenebilir. “Etik Boyutunun
(r=0,822; r2=0,6757)” Adli muhasebe davranışına yaklaşık olarak %67,57 oranında etkide bulunduğu, hileli
davranışın yaklaşık %68’ini açıkladığı ve “Evrensellik Boyutunun da (r=0,375; r2=0,1406)” Adli muhasebe
davranışına %14 oranında etkide bulunduğu, hileli işlem davranışının %16’sını açıkladığı” söylenebilir.
Bu bağlamda Adli muhasebe -II- ölçeği boyutlarından “Evrensellik” boyutu dışındaki “İhtiyaç, Başarı ve
Etik” boyutlarının Adli Muhasebe davranışını çok güçlü bir şekilde açıkladığı yorumlanabilir.
Araştırma kapsamında H3 hipotezi yani “Adli Muhasebe –II- Ölçeği boyutlarının katılımcıların adli muhasebe
davranışı üzerine etkisi vardır” kabul edilmiştir.
5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Adli Muhasebecilik mesleğinin geliştirilmesinin hileleri önlemede etkin olabilirliği üzerine yapılan
araştırma kapsamında Muhasebe Meslek Mensupları olan SM, SMMM ve YMM’lerin düşünce ve eğilimleri
bağlamında aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.
Katılımcıların Muhasebe Meslek Mensuplarının çoğunluğunun erkek olduğu, katılımcıların yaklaşık
%75’inin 31-50 yaş arası tecrübeli muhasebe meslek mensuplarından oluştuğu, katılımcıların yaklaşık
%93’ünün üniversite mezunu olduğu, hatta küçük bir kısmının da doktora yaptığı tespit edilmiştir.
Katılımcıların unvanları açısından, %6,4''ünün SM, %83,3’ünün SMMM ve %10,2’ sinin YMM
olduğu yani katılımcıların çoğunluğunun SMMM olduğu, katılımcıların yaklaşık yarısının hileli işlemlerin
arttığı diğer yarısının da bir değişme olmadığı düşüncesinde oldukları belirlenmiştir. Katılımcıların yaklaşık
%64’ünün 5-20 yıl arası çalışma süresine sahip kıdemli katılımcılar olduğu, katılımcıların yaklaşık %40’ının
en az bir kez bilirkişilik yaptığı kalan %60’ının ise hiç bilirkişilik yapmamış olduğu tespit edilmiştir.
Katılımcıların yarıdan çoğunun bilirkişilik kurumunu vergi kaçırmayı önlemede etkin bir kurum olarak
değerlendirdiği tespit edilmiştir. Yine katılımcıların yaklaşık %91’inin Adli Muhasebeciliğin Üniversitelerde
bir program olarak yer alması gerektiğini kalan azınlık bir kısmın ise hile yapacakların bir şekilde yollarını
bulacakları bu nedenle de programa ihtiyaç olmadığını düşündükleri tespit edilmiştir.
Katılımcıların üçte ikisinin yani %56’sının Pandemi (kriz) sürecinin hileye başvurma düşünce ve
eğilimini tetiklediği kanısında oldukları tespit edilmiştir. Katılımcıların yaklaşık %50’sinin Pandemi (kriz)
sürecinde “vergi yükü nedeniyle vergi kaçırma” eğiliminin artmasını beklediği diğer yarısının da bir değişme
olmadığı düşüncesinde oldukları tespit edilmiştir.
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Katılımcıların demografik özellikleri bağlamında “Adli Muhasebe -II- Ölçeği” boyutları açısından
0,05 anlamlılık seviyesi ya da %95 güvenilirlikte farklılaşma olup olmadığını ortaya koymak üzere yapılan
analizler sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.
Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre dağılımlar incelendiğinde “İhtiyaç Boyutunun t=4,504;
p<0,05” Başarı Boyutunun “t=-3,118; p<0,05” ve evrensellik boyutunun “t=-2,049; p<0,05” farklandığı tespit
edilmiştir. Bu bağlamda cinsiyet değişkenine göre ihtiyaç boyutu açısından farklılığın kadın katılımcılar lehine
(µ=4,336), erkek katılımcılar aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda kadın Muhasebe Meslek
Mensuplarının adli muhasebeciliğin önemli olduğu, hile ve yolsuzlukların önüne geçilmesi için adli muhasebe
mesleğinin zaruriliği, ticari dava ve uyuşmazlıkların çözümünde onların verecekleri raporun davanın seyrini
değiştirmede etkili olacağı bu nedenle meslek erbaplarının güvenilir kimseler olduğu noktasında erkek
katılımcılara göre daha olumlu, pozitif ve iyimser düşündükleri tespit edilmiştir.
Yine cinsiyet değişkenine göre başarı boyutu açısından farklılığın kadın Muhasebe meslek mensupları
lehine (µ=4,071), erkek Muhasebe meslek mensuplarının aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda kadın
Muhasebe Meslek Mensuplarının hileleri önlemede bilirkişilik kurumunun daha etkin olabileceği, bunun için
adli muhasebe programlarının üniversiteler de yer alması gerektiği konusunda daha olumlu düşündükleri tespit
edilmiştir.
Yine cinsiyet değişkenine göre analizler sonucunda evrensellik boyutu açısından farklılığın kadın
Muhasebe meslek mensuplarının lehine (µ=2,7024), erkek Muhasebe meslek mensuplarının aleyhine olduğu
tespit edilmiştir. Bu bağlamda kadın Muhasebe Meslek Mensuplarının hileleri önlemede bilirkişilerin,
uyuşmazlık konusu ile ilgili ehil ve uzman kişiler olduğu, yapmış olduğu incelemelerde karar verirken
bağımsız davrandığı ve bir olayın doğru olduğuna dair kesin kanıt sahibi değilse görüş bildirmekten kaçındığı
gibi konularda hayır diyen meslektaşlarına nazaran daha olumlu düşündükleri tespit edilmiştir.
Katılımcıların bilirkişilik ve kurumunun vergi kaçırmayı önlemede etkinliğine göre “İhtiyaç
Boyutunun “t=2,617; p<0,05” Başarı Boyutunun “t=2,144; p<0,05” ve Etik boyutunun “t=2,562; p<0,05”
farklandığı tespit edilmiştir.
Bilirkişilik ve kurumunun vergi kaçırmayı önlemede etkinliğine göre ihtiyaç boyutundaki farklılığın
evet diyen katılımcılar lehine (µ=4,106), hayır diyen katılımcılar aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Bu
bağlamda evet diyen Muhasebe Meslek Mensuplarının hile ve yolsuzlukların önüne geçilmesi için adli
muhasebeciliğin önemli ve zaruri olduğu, ticari dava ve uyuşmazlıkların çözümünde meslek elemanlarının
verecekleri raporun davanın seyrini değiştirmede etkili olacağı bu nedenle onların güvenilir kimseler olması
gerektiği noktasında hayır diyen katılımcılara göre daha olumlu, pozitif ve iyimser düşündükleri tespit
edilmiştir.
Bilirkişilik ve kurumunun vergi kaçırmayı önlemede etkinliğine göre başarı boyutu açısından
farklılığın evet diyen muhasebe meslek mensuplarının lehine (µ=3,853), hayır diyen muhasebe meslek
mensuplarının aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda evet diyen muhasebe meslek mensuplarının
hileleri önlemede bilirkişilik kurumunun daha etkin olabileceği, bunun için de adli muhasebe programlarının
üniversitelerde yer alması gerektiği konusunda daha pozitif düşündükleri tespit edilmiştir.
Bilirkişilik ve kurumunun vergi kaçırmayı önlemede etkinliğine göre etik boyutu açısından farklılığın
evet diyen Muhasebe meslek mensuplarının lehine (µ=4,2921), hayır diyen Muhasebe meslek mensuplarının
aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda evet diyen Muhasebe Meslek Mensuplarının hileleri önlemede
bilirkişilerin uyuşmazlık konusu ile ilgili ehil ve uzman kişiler olduğu, yapmış olduğu incelemelerde karar
verirken bağımsız davrandığı ve bir olayın doğru olduğuna dair kesin kanıt sahibi değilse görüş bildirmekten
kaçındığı gibi konularda hayır diyen meslektaşlarına nazaran daha olumlu düşündükleri tespit edilmiştir.
Katılımcıların Adli Muhasebenin Üniversitelerde bir program olarak yer alıp almaması değişkenine
göre “ihtiyaç boyutunun t=2,064; p<0,05”, “başarı boyutunun t=3,438; p<0,05” ve “etik boyutunun t=2,368;
p<0,05” farklandığı tespit edilmiştir.
Adli Muhasebeciliğin Üniversitelerde bir program olarak yer alması konusunda ilgili boyutlar
açısından farklılığın evet diyen katılımcılar lehine, hayır diyen katılımcılar aleyhine olduğu tespit edilmiştir.
Bu bağlamda evet diyen Muhasebe Meslek Mensupları adli muhasebeciliğin önemli olduğu, hile ve
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yolsuzlukların önüne geçilmesi için adli muhasebe mesleğinin zaruriliği, ticari dava ve uyuşmazlıkların
çözümünde onların verecekleri raporun davanın seyrini değiştirmede etkili olacağını düşünmektedirler. Bu
nedenle meslek erbaplarının güvenilir kimseler olması gerektiği, hileleri önlemede adli muhasebenin
geleneksel denetim uygulamalarından daha başarılı olduğu, adli muhasebeciliğin daha da etkin olabileceği,
bunun için ilgili programlarının üniversiteler de yer alması gerektiği yine hileleri önlemede bilirkişilik
kurumunun, uyuşmazlık konusu ile ilgili ehil ve uzman kişilerden oluştuğu, kararlarında bağımsız oldukları
ve bir olayın doğru olduğuna dair kesin kanıt sahibi değillerse görüş bildirmekten kaçınıldığı gibi konularda
hayır diyen meslektaşlarına nazaran daha olumlu düşündükleri tespit edilmiştir.
Katılımcıların Pandemide (kriz) vergi kaçırma eğiliminin artıp artmadığı konusunda Adli Muhasebe II- ölçeği boyutları açısından 0,05 anlamlılık seviyesi ya da %95 güvenilirlikte farklılaşma olmadığı
katılımcıların vergi kaçırma eğilimleri konusundaki düşüncelerinin değişmediği tespit edilmiştir p>0,05.
Katılımcıların Pandemi döneminde hileli uygulamaların artıp artmadığı konusunda Adli Muhasebe II- ölçeği boyutları açısından “ihtiyaç boyutunun t=1,996; p<0,05” ve “başarı boyutunun t=2,177; p<0,05”
farklandığı tespit edilmiştir.
Pandemi döneminde hileli uygulamaların artıp artmadığı konusunda farklılıkların kaynağı
değerlendirildiğinde farklılığın evet diyen katılımcılar lehine (µ=2,7061), hayır diyen katılımcılar aleyhine
olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda evet diyen Muhasebe Meslek Mensupları adli muhasebeciliğin önemli
olduğu, hile ve yolsuzlukların önüne geçilmesinde mesleğin gerekliliği, ticari dava ve uyuşmazlıkların
çözümünde onların verecekleri raporun davanın seyrini değiştirmede etkili olacağını düşünmektedirler. Bu
nedenle meslek erbaplarının güvenilir kimseler olması gerektiği, hileleri önlemede adli muhasebenin
geleneksel denetim uygulamalarından daha başarılı olduğu, adli muhasebeciliğin daha da etkin olabileceği,
bunun için ilgili programlarının üniversiteler de yer alması gerektiği gibi konularda hayır diyen
meslektaşlarına göre daha pozitif düşündükleri tespit edilmiştir.
Katılımcıların eğitim düzeyi değişkenine göre Adli Muhasebe -II- ölçeği boyutlarından “Evrensellik
boyutunun (F=5,058; p<0,01)”, farklandığı tespit edilmiştir. Evrensellik boyutundaki farklılığın Lise mezunu
muhasebe meslek mensupları lehine, Lisans mezunu muhasebe meslek mensupları aleyhine olduğu tespit
edilmiştir. Bu bağlamda lise mezunu Meslek Mensupları Lisans mezunlarına nazaran Adli Muhasebecilik
mesleği ile ilgili düzenlemelerin dünyadaki gelişmelere uygunluğu ve elemanların yetkinliği açısından daha
iyi, pozitif ve olumlu düşündükleri söylenebilir.
Katılımcıların yaşı değişkenine göre Adli Muhasebe -II- ölçeği boyutları açısından “Evrensellik
boyutunun (F=4,549; p<0,05)”, farklandığı tespit edilmiştir. Farklılığın 20-30 yaş aralığında olan meslek
elemanları lehine 41-50 yaş aralığında olan meslek elemanları aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda
genç olan Muhasebe Meslek Mensuplarının orta yaş meslek mensuplarına nazaran Adli Muhasebecilik
mesleği ile ilgili düzenlemelerin dünyadaki gelişmelere uygunluğu ve elemanların yetkinliği açısından daha
pozitif ve olumlu düşündükleri tespit edilmiştir.
Katılımcıların unvanı değişkenine göre Adli Muhasebe -II- ölçeği boyutları açısından “Evrensellik
boyutunun (F=12,754; p<0,05)”, farklandığı tespit edilmiştir. Katılımcıların unvanı değişkenine göre ihtiyaç
boyutundaki farklılaşmanın SMMM olanlar lehine SM ve YMM’ler aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Bu
bağlamda Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Adli Muhasebecilik mesleği ile ilgili düzenlemelerin
dünyadaki gelişmelere uygunluğu ve meslek elemanların yetkinliği açısından daha pozitif ve olumlu
düşündükleri söylenebilir.
Katılımcıların meslekte kıdem yılı değişkenine göre Adli Muhasebe -II- ölçeği boyutları açısından
“ihtiyaç boyutunun (F=3,561; p<0,05)” ve “başarı boyutunun (F=2,765; p<0,05)” farklandığı tespit edilmiştir.
Katılımcıların Meslekte Kıdem yılı değişkenine göre ihtiyaç ve başarı boyutlarındaki farklılaşmanın 5-10 yıl
arası kıdemli olanlar lehine 21 yıl ve yukarısı kıdemi olanlar aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda
meslekte 5-10 yıl arası tecrübeli Muhasebe Meslek Mensuplarının adli muhasebeciliğin önemli olduğu, hile
ve yolsuzlukların önüne geçilmesi için adli muhasebe mesleğinin zaruriliği, ticari dava ve uyuşmazlıkların
çözümünde onların verecekleri raporun davanın seyrini değiştirmede etkili olacağını düşünmektedirler. Bu
nedenle meslek erbaplarının güvenilir kimseler olması gerektiği, hileleri önlemede adli muhasebenin
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geleneksel denetim uygulamalarından daha başarılı olduğu, adli muhasebeciliğin daha da etkin olabileceği,
bunun için ilgili programlarının üniversiteler de yer alması gerektiği noktasında 21 yıl ve yukarısı kıdemi
katılımcılara göre daha olumlu, pozitif ve iyimser düşündükleri söylenebilir.
Katılımcıların bilirkişilik yapma sayısı değişkenine göre Adli Muhasebe -II- ölçeği boyutları açısından
0,05 anlamlılık seviyesi ya da %95 güvenilirlikte farklılaşma olmadığı yani Muhasebe Meslek Mensuplarının
bilirkişilik yapma sayılarının adli muhasebecilik hakkındaki düşüncelerini değiştirmediği tespit edilmiştir.
Yapılan korelasyon analizi sonucu Adli muhasebe davranışı ile Adli muhasebe -II- ölçeği
boyutlarından “İhtiyaç Boyutu (r=0,924; r2=0,8537)” ve “Başarı Boyutu (r=0,912; r2=0,8317)” yargıları
arasında doğrusal, pozitif yönde, çok güçlüye yakın kuvvetli bir ilişki söz konusudur. Aynı zamanda adli
muhasebe davranışı ile “Etik Boyutu (r=0,822; r2=0,6757) yargıları arasında, pozitif yönde, çok güçlüye
yakın, kuvvetli ve de yüksek, doğrusal bir ilişki söz konusudur. Ayrıca adli muhasebe davranışı ile
“Evrensellik Boyutu (r=0,375; r2=0,1406)” yargıları açısından da doğrusal, pozitif yönde ve orta düzeyde bir
ilişki söz konusu olduğu tespit edilmiştir.
Yine korelasyon analizi bağlamında ile Adli muhasebe -II- ölçeği boyutlarından “İhtiyaç Boyutunun
(r=0,924; r2=0,8537)” Adli muhasebe davranışına yaklaşık olarak %86 oranında etkide bulunduğu, hileli
davranışın %86’sını açıkladığı tespit edilmiştir. Ayrıca “Başarı Boyutunun (r=0,912; r2=0,8317)” Adli
muhasebe davranışına %83,17 oranında etkide bulunduğu, hile davranışının %83’ünü açıkladığı, “Etik
Boyutunun (r=0,822; r2=0,6757)” Adli muhasebe davranışına yaklaşık olarak %67,57 oranında etkide
bulunduğu, hileli davranışın yaklaşık %68’ini açıkladığı, “Evrensellik Boyutunun da (r=0,375; r2=0,1406)”
Adli muhasebe davranışına %14 oranında etkide bulunduğu, hileli işlem davranışının %16’sını açıkladığı”
tespit edilmiştir.
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(55)
Necati GÜNAYDIN156
AKLIN HAZZI ÜZERİNE: FAHREDDÎN er-RÂZÎ'NİN FELÂSİFE ELEŞTİRİSİ
ON THE PLEASURE OF THE MIND: FAHREDDIN er-RÂZÎ'S FALOSIFIED CRITIQUE

ÖZ
Makale, temelde ahlak felsefesinin dolaylı olarak da Kelam ilminin ilgi alanına giren haz ve acının
mahiyetini ve akıl ile ilişkisini irdelemekte; bu bağlamda Fahreddîn er-Râzî’nin genelde Meşşaî geleneğin
filozoflarına özelde ise İbn Sînâ’ya, yönelttiği eleştirileri ortaya koymaktadır. Bu tartışmayı anlamlı hale
getiren zemin ölüm sonrası yaşamın cismanî mi ruhî mi olacağı ana sorusudur. Buna bağlı olarak da aklî ve
cismanî hazlardan ve acılardan hangisinin daha üstün olduğu konusu gündeme getirilmiştir. Fahreddin erRâzî, akıl ile haz ve acı arasındaki ilişkiyi uygunluk (mülâemet) üzerine kuran felsefî yaklaşıma dinî zaviyeden
esaslı eleştiriler getirmiş; bu tartışma ve eleştirilerden hareketle de aklî haz kavramına farklı bir tanım getirme
arayışı içerisinde olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kelâm, Fahreddîn er-Râzî, İbn Sînâ, haz, acı.

ABSTRACT
The article deals with the nature of pleasure-pain, which is within the scope of moral philosophy, and
its relationship with reason; In this context, it put forth the criticisms of Fakhr al-Din al-Razi in particular to
Ibn Sina in general to the philosophers of the Masshai tradition. The ground that makes this debate meaningful
is the main question of whether the afterlife will be corporeal (cismânî) or spiritual (ruhanî). Accordingly, the
issue of which mental and bodily pleasures and pains are superior has been brought to the agenda. Fakhr alDin al-Razi brought fundamental criticisms to the philosophical approach that establishes the relationship
between reason and pleasure and pain on the basis of conformity (mulâemet) from theological perspective;
by this debate and his criticisms, er-Razî has sought to bring a better and suitable definition for religious truth
to the concept of mental pleasure and pain.
Keywords: Kalām, Fakhr al-dīn al-Rāzī, Ibn Sina, pleasure, pain.
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Extended Abstract
One of the subjects debated in Islamic philosophy is mental pleasure and pain. While mainly discussed
in the philosophy of ethics as a scientific discipline, the subject has become one of the issues of Kalam with
the debates on whether life in the hereafter will be material or spiritual in relation to which of the mental and
bodily pleasures and pains are superior. According to Ibn Sina, who was influential in shaping the philosophy
of Razi, mental pleasures are indisputably superior to bodily pleasures. According to this, the mental pleasures
that the soul will perceive in the hereafter exceed the intellectual dimensions of man. Ibn Sina argues that
pleasure is the perception of maturity and well-being by the perceiver while maturity alone is not enough for
pleasure to occur and the object of pleasure should also be comprehended. According to him, like in
Aristotelean philosophy, pleasure follows perception. This refers to the idea that pleasure consists of the
perception of what is coherent. Here, philosophy refers to the coherence between the perceiving force and the
perceived object, which leads to pleasure as long as it is not prevented by reasons such as illness or mood
disorders. The relationship between the ability to taste and sweetness, the ability to see and enlightenment,
and memory and remembrance can be given as examples of this. According to Ibn Sina, pain refers to the
comprehension of disaster and evil in the mind of the perceiver. In other words, it is to be deprived of real
spiritual pleasures and enlightenment by the divine light of the serene realm as a result of being preoccupied
with bodily and worldly affairs. This is a type of pain in itself and it causes greater mental anguish than that
from physical fire.
Razi, on the other hand, expresses that philosophers agree on the presence of mental pleasure and pain.
According to them, pleasure is the comprehension of coherence, which takes place through its continuation in
the soul after leaving the body. Therefore, pleasure carries on in the soul after leaving the body. According to
Razi, with this definition based on coherence, philosophers refer to the well-being of a thing or one of its
forms. Based on this definitional framework, Razi clarified three reasons based on pleasure itself and made
significant criticism: First: Pleasure being a type of comprehension originating from coherence in terms of its
definition and nature. Second: Pleasure being essentially based on the knowledge obtained. According to this,
when colors are in coherence with the capability of vision, it is undoubtable that a form of pleasure occurs due
to the realization of this. Likewise, if eating is in coherence with desire, it is also undoubtable that pleasure
occurs due to its realization. Similar things can be said regarding the emergence of apparitions in dreams with
revenge and wrath. Third: The vanishment of one type of pleasure in the absence of the other, therefore being
identical with comprehension. Additionally, the opposite situation would have caused a vicious circle. Since
this does not occur, it is an invalid claim to state that pleasure is something other than comprehension.
According to Razi, such opinions are weak. That is because it is not possible for those who have these claims
to prove that the comprehension of coherence towards perception is pleasure. Since this is not possible, it is
also not possible for them to prove the presence of sensual pleasure.
In the case of pleasure being identical with comprehension, Razi also investigates whether it is the
absolution of the said comprehension itself or one particular type of it. According to him, this can be explained
as follows: Types of comprehension differ in terms of nature. The fact that the comprehension of bodily
coherence is a form of pleasure does not necessarily indicate that non-bodily comprehension is also a form of
pleasure. That is because it is a known fact that differences in nature do not necessitate equality in nature, and
he merely refers to the comprehension of coherence in his definition of pleasure.
Razi states that there are two types of knowledge regarding the soul: The first of these is the knowledge
of the mind. The second is the knowledge of what the mind knows. He says the following on the first: As in
the knowledge of the fact that two edge angles of the triangle are equal, categories are ten and all numbers are
either even or odd, this knowledge is not the comprehension of coherence. None of these are essentially the
well-being of the soul. Therefore, the knowledge of the soul regarding the facts cannot be regarded as pleasure.
Razi specifies the second type of knowledge as the knowledge of what the mind knows. This is the
comprehension of coherence. However, sensual pleasure is not merely that. That is because senses do not feel
themselves and only perceive what is sensible. Therefore, pleasure merely consists of the perception of what
is sensible. Hence, it is not the source of the sensual pleasure that does not occur in the mind, and it is not
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possible for this to be regarded as the source of mental pleasure that does not occur in sensation. According
to Razi, philosophers based their proof regarding the presence of mental pleasures on sensual pleasures. When
it is not possible to add one of these to the other, their evidence becomes invalid in all aspects. According to
him, the evidence that the philosophers rely on to prove the presence of spiritual pain is much more insufficient
compared to those they base their arguments regarding mental pleasures on.
Razi also discusses the subject of sensual pleasure and pleasure in terms of defending life in the
hereafter. According to him, most philosophers are of the opinion that life in the hereafter will take place
merely for spiritual well-being. Razi states that all prophets proved bodily life in the hereafter, and that
therefore, it is imperative to firmly believe that it will happen as such. He states that the Holy Prophet spoke
to people in a way that commoners could understand as well, that nothing related to sensual pleasure or pain
was experienced by such people, and that it is therefore not possible for the Holy Prophet to have commanded
them to obey by directing them towards sensual (mental) pleasures and discouraged them from bodily
pleasures by frightening them through spiritual pain.
GİRİŞ157
Fahreddîn er-Râzî (ö. 606/1210), Eş’ârî düşüncenin felsefî ve eklektik hüviyete büründüğü sürecin en
başat isimlerinden biridir. O’nu özgün kılan hususların başında, İbn Sînâ (ö. 428/1037) ve Gazzâlî’den (ö.
505/1111) aldığı felsefi ve kelamî birikimden yola çıkarak, felsefeyle kelamı uzlaştırması ve felsefî kelam
metodunu başarılı bir şekilde ortaya koymuş olmasıdır. Râzî’nin bu bağlam içerisinde Felâsife’ye yönelttiği
eleştirilerden biri de akıl ve haz arasındaki ilişkidir. Bakıldığında Fahreddîn er-Râzî, konuya ilişkin
yaklaşımını muhakkik bir kelamcı olması hasebiyle çeşitli eserlerinde ele almıştır.
Râzî, akıl ve haz arasındaki ilişkiyi idrak ve uygunluk (mülâemet) temelinde ele almıştır. Başka bir
ifadeyle aklın hazzı, duyumsama melekesi ile idrak arasındaki uygunluğu ve duyumsanabilir olanı idrak
etmesidir. Arzuya dayanan (şehvânî) hususlardaki uygunluk ise, cismanî fayda sağlamaya dayanır. Gazabî
hususlardaki duyumsal uygunluk, cismanî aykırılığın giderilmesidir. Bu temelde aklî olanın idrakindeki
uygunluk, Allah’ın celal, kutsiyet, azamet ve izzetinin idrak edilmesi anlamına gelmektedir. Acı (elem) ise,
idrakteki aykırılığın insan zihninde idrak edilmesi anlamına gelmektedir.
Çalışma, ahlak felsefesinin tartışma alanlarından biri olan ve modern ahlak teorileri içerisinde
güncelliğini koruyan bir terminoloji üzerine kuruludur. Bu temelde Râzî’nin Felâsife eleştirisinde yanıtı
aranan soru/sorun, aklî ve cismanî hazlardan hangisinin daha üstün olduğu ile ilgili olmakla birlikte yeniden
yaratmanın cismanî mi ruhî olacağı ile de yakından ilgilidir.158
Râzî düşüncesinde önemli etkileri bulunan İbn Sînâ açısından aklî hazlar, hissî hazlar karşısında
tartışılmaz bir üstünlüğe sahip olup ruhun ahiret hayatında algılayacağı aklî hazlar insanın düşünsel
yeterliliklerini aşar. O’na göre aklî veya ruhî hazlar, pek çok yönden hissî hazlardan üstün olduğundan dolayı
mutluluğun da kaynağıdır. Ayrıca yetkinlik ve güzelliğin zirvesinde olması hasebiyle Allah, kendini akletmesi
dolayısıyla hazzın da kemâlini temsil eder. İbn Sînâ’ya göre haz, algılayan (müdrik) nezdinde bir kemal ve
hayra ulaşmayı idrak olup,159 hazzın meydana gelmesi için kemâl tek başına yeterli değildir; söz konusu hazzın
meydana gelmesi için nesnesinin idrak edilmiş olması da gerekir. O’na göre Aristo (m.ö. 384-322)
düşüncesinde olduğu gibi haz, algıyı izler. Buna göre hazzın anlamı, uygun olanın (mülâim) algılanmasından
ibaret olmasıdır. Felâsife’nin burada bahsettiği uygunluk, algılayan güçle algılanan nesne arasındaki
uygunluktur ve bu, hastalık ya da mizaç bozukluğu gibi bir sebepten dolayı engellenmediği sürece hazzı

Makalemize kıymetli katkılarından dolayı sayın hocam Doç. Dr. İbrahim Aslan beye teşekkürlerimi sunarım.
Bkz. Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife, thk: Süleyman Dünya (Dâru’l-Maârif, Kahire, try), 282. İbn Rüşd, Tehâfütü’t-tehâfüt, Haz.:
Muhammed Âbid el-Câbirî (Beyrut: Merkezu Dirasati'l-Vahdeti'l-Arabiyye, 1998), 553. Mehmed Emin Üsküdârî, Tehâfüt Özeti,
çev: Kâmuran Gökdağ (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2014), 272.
159
İbn Sînâ, İşâretler Ve Tembihler, çev: Ali Durusoy vd., (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2005), 174. Fahreddin er-Râzî, Lübabu'lişârât ve't-tenbihât, thk. Ahmed Hicâzî es-Sekâ (Kahire: Mektebetü'l-Külliyati'l- Ezheriyye, 1986), 183.
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meydana getirir.160 Tat alma melekesiyle tatlılık, görme melekesiyle aydınlık, hâfıza ile hatırlama arasındaki
ilişki buna örnek gösterilebilir.161
İbn Sînâ açısından ise acı, idrak edenin zihninde afet ve kötülüğün idrak edilmesidir. 162 Diğer bir
deyişle o, bedenî ve dünyevî işlerle meşgul olmaktan kaynaklı olarak yüce âlemin nuruyla aydınlanmaktan ve
gerçek mânevî hazlardan mahrum olmaktır. Bu, başlı başına bir acı olup fiziksel ateşten kaynaklanan acıdan
daha büyük bir manevî ıstıraba neden olur.163 Bu ayrım ve mukayese, İbn Sînâ’ya, yeniden yaratmanın
keyfiyeti konusundaki görüşlerini ortaya koyma olanağı sağladığı bir zemin oluşturmuştur.164
Fahreddîn er-Râzî ise, meseleyi kelamî perspektif üzerinden ele almış; Allah’a hiçbir şekilde aklî haz
ve acı nispetinin yapılamayacağını savunmuş, İbn Sinâ’nın ilahî kemâl prensibi üzerinden hazza getirdiği
metafizik yorumuna karşı çıkmıştır.165
Araştırma, Râzî’nin aklî haz ve acı konusundaki görüşlerini konunun odak metni olarak belirlenen
“Nihayetü'l-ukûl fi dirayeti'l-usûl”166 adlı eseri etrafında ve yer yer de olsa diğer eserlerine de dayanılarak
yapılmış olup, bir kelamcının aklî haz ve acı konusuna yaklaşımı incelenmeye çalışılmıştır.
1.Felasife’ye Göre Akıl-Haz İlişkisi
Râzî, öncelikle Felâsife’nin aklî haz ve acının varlığı hususunda ittifak ettiklerini ifade eder. Onlara
göre haz, uygunluğun (mülâemet)167 idrakidir, bunun idraki ise bedenden ayrıldıktan168 sonra nefiste hâsıl
olmasıdır. Dolayısıyla haz, bedenden ayrıldıktan sonra nefiste hâsıl olur.169 Râzî’nin kaydettiğine göre
İlhan Kutluer, “Lezzet ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2003), 27/170. İbn Sînâ,
Metafizik II, çev: Ekrem Demirli vd., (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2005), 170.
161
İlhan Kutluer, “Elem”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1995), 11/23.
162
İbn Sînâ, İşâretler Ve Tembihler, 174.
163
Kutluer, “Elem”, 11/ 23.
164
Mahmut Kaya, “Tehâfütü’l-felâsife” TürkiyeDiyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2011), 40/ 313.
165
Fahreddin er-Râzî, Muhassalu efkâri’l-mütekaddimîn ve’l-müteahhirîn mine’l-hukemai ve’l-mütekellimîn, thk: Hüseyin Atay,
(Kum: İntişârâtu’ş-Şerîf er-Radî, 1999,), 370. a.mlf., el-Metalibü’l- âliye, 2/ 113. a.mlf., el-Mesailu'l-hamsûn fi usuli'd-din, thk:
Ahmed Hicâzî es-Sekkā, (Kahire: Daru'l-Cil, Mektebetu's-Sekafi, 1990) Şerefüddin Abdullah b. Muhammed el-Fihri el-Mısri
(İbnü't-Tilimsani), Şerhu mealimi usuli'd-din, thk: Nizar b. Ali Hammadi (Amman:Darü'l-Feth li'd-Dirasat ve'n-Neşr, 2010), 242.
Kutluer, “Elem”, 11/23. Râzî, Allah’ın kemal ve celal sıfatından dolayı meydana gelen hazzın O’nda gerçekleştiği hususunda
Felasife’nin fikir birliği içinde olduklarını, kelamcıların ise bunu reddetme hususunda fikir birliği içinde olduklarını ifade eder.
Bkz. Râzî, el-Metalibü’l- âliye, 2/112.
166
O’nun bu eseri Usûlü’d-din konularında aklın yetkinlik alanlarını ve onun ulaşabileceği son noktaları göstermeyi hedefleyen
bir eser olup, ayrıca metafizik alanda aklın yetkinliğini ve sınırlarını inceleyen bir eser olarak da önemli bir eserdir. Nihayetü'lukûl asıl itibariyle kelamî bir içeriğe sahip olsa da, müellifinin yaşadığı dönemin ilmî ve felsefî birikimini ortaya koyması
bakımından da ayrı bir önem arz eder. Eser kelâm ve felsefenin ağırlıklı olmasıyla birlikte tefsir, tasavvuf, din psikolojisi, mantık
ve Arap edebiyatı gibi ilimlere dair de önemli bilgiler içermektedir. Bkz. İlyas Çelebi, “Nihâyetü’l-ʿukūl”, Türkiye Diyanet Vakfı
İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2007), 33/103.
167
Algılayan güçle algılanan nesne arasındaki uygunluk. Râzî, hazzın uygunluğun idraki olması hususunda felâsifeyle aynı
görüştedir. Bkz. Fahreddin er-Râzî, el-Mebâhisü’l-meşrikiyye fi ilmi'l-İlâhiyyât ve't-tabî'iyyât, (Kum: Menşûrât-ı Bîdâr, h.1384),
2/427, a.mlf., Muhassal, 552. A.mlf., el-Metalibü’l- âliye, 2/ 112. Râzî’ye göre lezzet, sevilene vasıl olmaktan ibarettir. Bu
durumda yeme lezzeti bedene uygun olan yiyecekleri almakdan ibarettir. Bakma lezzeti de bu şekilde meydana gelir. Çünkü
görme kuvveti, görülen şeyleri idrak etmeyi ister. Bundan dolayı görülen şeyleri idrak etmek, görme kuvveti için bir hazdır. Ona
göre bununla, hazzın sevilen şeyi idrak etmekten; acının ise sevilmeyen şeyleri idrak etmekten ibaret olduğu sonucu ortaya çıkar.
Bkz. er-Râzî, et-Tefsirü'l-kebir, (Beyrut: Darül-Kütübil-İlmiyye), 20042/ 171.
168
Nefsin yaratılmış mı ezeli mi olduğu tartışmalı bir konudur. Nefsin yaratılmış olduğuna dair âlimlerin ittifakı olmakla beraber,
mülhid olduğu söylenen bazı gruplar nefsin ezeli olduğuna inanmaktadırlar. Ayrıca nefsin fâni veya bâki olması da tartışılmıştır.
Âlimlerin çoğu “Her nefis ölümü tadacaktır.” (Enbiyâ 21/35, Ankebût 29/57) ayetlerine dayanarak nefsin fâni olduğunu
savunmuşlardır. Nefsin ölümlü olması, genel itibariyle onun bedenden ayrılması olarak yorumlanarak bedenden ayrılan nefsin
nimet içinde olması veya ona azap ediliyor olması mutlak anlamda onun yok olmayacağına dair delil sayılmıştır. Ayrıca “Allah
yolunda öldürülenlere «ölüler» demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz bunu anlayamazsınız.” (Bakara 2/154) ayeti ve “Allah
yolunda öldürülenleri ölüler sanma sakın. Doğrusu onlar diridirler, Rab'leri katında rızıklanmaktadırlar.” (Âl-i İmrân 3/169) ayeti
nefsin ölümsüz olduğu hususunda delil olarak gösterilmiştir. Bkz. Süleyman Uludağ, “Nefis”, TürkiyeDiyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2006), 32/526.
169
Fahreddin er-Râzî, Nihayetü’l-ukûl fi dirayeti’l-usûl, thk: Abdüllatif Said Fûde, (Beyrut: Darü’z-Zehair, 2015), 4/151.
160
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Felâsife, uygunluğa dayalı bu tanımla, bir şeyin kemâlini nitelemekte veya şeyin hallerinden birinin kemâlini
kastetmektedir. Bu tanımsal çerçeveden hareketle Râzî, hazzın kendisinden hareket edilen üç gerekçeye
açıklık getirmiş ve önemli eleştirilerde bulunmuştur:
Birincisi: Tanım ve mahiyeti bakımından hazzın uygunluktan kaynaklanan bir idrak olması.
İkincisi: Tecrübe (istikrâ) temelinde elde edilen bilgiye dayanması. Buna göre renkler görme idraki ile
uygunluk içerisinde olduğunda şüphe yok ki bunun idrakinden dolayı bir haz meydana gelir. Aynı şekilde
yeme, arzu ile uygunluk içerisinde ise kesinlikle bunun idrakinden dolayı da haz meydana gelir. İntikam ve
gazap ile hayalde hayaletin meydana gelmesi hakkında söylenecekler de bunun gibidir.170
Üçüncüsü: Hazzın birinin yokluğunda diğerinin de yok olması, dolayısıyla da idrak ile özdeş olması.
Bunun yanı sıra aksi durum kısır döngüyü (devr) ortaya çıkarırdı. Bu meydana gelmediğine göre hazzın
idrakten başka bir şey olduğunu ifade etmek geçersiz bir iddiadır.171
Felasife’ye göre uygunluğun idraki, bedenden ayrıldıktan sonra nefiste hâsıl olur. Çünkü nefs cevheri
açısından uygunluk, yabancı arazlardan soyutlanmış olarak mevcudatın tamamının suretlerinin külli bir
şekilde nakşolmasıdır. Bu mana ise, nefiste bedenden ayrıldıktan sonra hâsıl olur. Çünkü konuşma (kelâm)
dünyada bilgileri edinen nefs hakkındadır. Onlar nefsin ve edindiği bilgilerin bedenden ayrıldıktan sonra
sürekliliğine (bekâ) delil getirmiştir. Dolayısıyla uygunluğun idrakinin bedenden ayrıldıktan sonra nefiste
hâsıl olduğu ve hazzın de bu ayrılmadan sonra hâsıl olduğu sabit olur. Râzî’ye göre bu, onların görüşlerine
dair getirdikleri delilin özetidir.172
Râzî, Felasife’ye göre aklî hazların cismanî hazlardan daha üstün olduğunu savunduğunu söyler.
Onlara göre haz uygunluğun idrakinden ibaret olunca, idrakin daha şiddetli ve daha tam olduğunu, idrak
edilenin ise daha kâmil ve daha güzel olduğunu söylemek zorunlu olur. Ayrıca bu hazzın daha güçlü olması
da zorunlu olur.173 Felasife’ye göre aklî idrakin hissi idrakten daha güçlü olduğu bilinen bir husustur. Çünkü
his, ancak hissedilenin zahirini idrak eder. Akla gelince o, her ne kadar bunda başkasının ona ortak olduğu şey
ile başkasının ortak olmadığı şeyin arasını ve zatiyyatı ile araziyyatı arasını ayırt ederse de, akledilenin zahirini
ve batınını akleder. Aklın idrak ettikleri hissin idrak ettiklerinden daha tamdır. Çünkü aklın idrak ettikleri,
bizzat Allah’ın zatı, sıfatları ve sırf aklî olan cevherler ile bütün arazlardan ve eklentisel şeylerden uzak olan
küllî mahiyetlerdir. Bu şeylerin ise, hislerin idrak ettiklerinden daha üstün olduğu bilinen bir şey olup, bilakis
bu ikisi arasında üstünlük hususunda hiç bir nispet yoktur. Aklî hazların hissî hazlara nispeti, (üstünlük ve
değer bakımından) idrak edenin idrak edilene nispeti gibidir.174
2. Fahreddîn er-Râzî’nin Haz ve Acı Konusunda Felasife’ye Yönelik Eleştirileri
Râzî, zikredilen bu şeylerin konu hakkında Felasife’nin görüşlerinin bir özeti olduğunu ve bunların
gerçekten zayıf görüşler olduğunu ifade eder. Çünkü onların, algılanmaya uygun oluşu idrak etmenin haz
olduğunu açıklamaları mümkün değildir. Bu mümkün olmayınca onlar için nefsanî hazzın ispatı da mümkün
olmaz.175
Râzî, bu durumda konu hakkında iki şeyi açıklamayı gerekli görür. Birinci olarak O, hazzın bu
uygunluğun idrakinin kendisi olduğuna dair onların delilin ne olduğunu sorar ve onların “Çünkü biz bunu bu
şekilde buluyoruz” demelerine de şöyle cevap verir: Allah hakkında haz ve acının imkânsız olduğu konusunda
açıkladığımız gibi, haz ve acının tanımlanması (ta’rîf) mümkün değildir. Çünkü bu ikisi canlı olanın

Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/151.
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/151.
172
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/152. a.mlf., Muhassal, 552.
173
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/152. a.mlf., el-Mebâhisü’l-meşrikiyye, 2/427. Râzî’ye göre de aklî hazlar hissi (cismanî) hazlardan
daha üstündür. Bkz. Râzî, el-Metalibü’l- âliye, 7/297. a.mlf., Kitâbü'n-Nefs ve'r-rûh ve şerhu kuvâhümâ, thk.: M. Sağir Hasan elMasumi, (Tahran: Ma’hadü’l-Ebhasi’l-İslâmiyye, 1985), 88.
174
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/152. a.mlf., Risâletü zemmi lezzâti'd-dünyâ, Haz: Ayman Shihadeh, The Teleological Ethics of
Fakhr al-Din al-Razi, (Leiden: E. J. Brill, 2006) 213.
175
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/152.
170
171
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kendisinde bulduğu hallerin en açık olanıdır. Durumu böyle olan bir şeyin ise sınırlandırılması mümkün
değildir.176
Râzî, haz isminin, idrakin uygunluğuna nispeti hususunda hiçbir tartışma olmadığını ifade eder. Fakat
o, yeme ve içme gibi fiziksel gereksinimleri karşılamada kendimizde özel bir hal bulduğumuzu ve sezgisel
olarak da bunun bilgisine sahip olduğumuzu, fakat haz olarak tabir edilen bu özel halin bu hissedilir şeylerden
duyduğumuz hislerin kendisi mi yoksa bundan farklı bir şey mi olduğunu bilmediğimizi söyler. Bu ise, ancak
kesin delil (burhân) ile giderilmesi mümkün olan bir şeydir.177 Râzî, felâsifenin “Biz uygunluğu idrakin
kendisi olarak buluyoruz” demelerinin, bizim yeme içme ve cinsî münasebet anında kendimizde bulduğumuz
tabii halin, bu hissedilir olanları idrak etmemizin kendisi olup olmadığına dair kesinlik sağlamayacağını da
ifade eder.178
Râzî, Felâsife’nin “Eğer haz idrakten başka bir şey olsaydı, bunlardan birinin yokluğuyla diğerinin
meydana gelmesi mümkün olurdu. Aksi takdirde kısırdöngü (devr) gerekirdi.” sözü hakkında ise, neden
bunlardan birinin diğerinden ayrılmasının imkânsız olduğunu sorar ve hazzın olmayıp uygunluğun idrakinin
bazen bulunabileceğini söyleyerek bunu iki yönden açıklamaya çalışır:
Birincisi: Râzî’ye göre nefsin aklî ve mücerred şeyleri idrak etmesi, ya nefse uygun bir idrak etmedir;
ya da böyle bir şey değildir. Eğer bu, uygun olan için bir idrak olmazsa, nefsin bedenden ayrıldıktan sonra
mücerred olan şeyleri idrak etmesi sebebiyle, kendisi için hazzın meydana gelmesi gerekmez. Şayet bu, uygun
olan için bir idrak olursa, biz nefsin bedende bulunduğu sürece aklî şeylerin herhangi birinden bazen haz
duymadığını zarureten biliriz. Burada hazzın yokluğuyla beraber, uygunluğun idrakinin bazen meydana
gelmesi gerçekleşmiştir.179
Râzî, Felâsife’nin uyuşmuş bir uzvun his kaybı nedeniyle yanmaktan acı duymaması örneğinden
hareketle, yalnızca nefsin bedenin düzeni içerisinde olan bir durumda bulunmasından dolayı hazzın meydana
gelmediğini ileri sürmelerinin kabul edilemez olduğunu savunur. Çünkü bu, ancak uygunluğun idrakinin,
hazzın sebebi olarak tanımlanması koşuluyla geçerli olabilir.180
Râzî, yukardaki durumda illeti olan şeyin (malûl) ancak bir engelden dolayı sonraya kalabileceğini
ifade eder. Hazzı, uygunluğun idrakinin kendisi kabul eden kimseye bu tür bir savunma fayda sağlamaz.
Çünkü engelin bir şey meydana geldiği andan sonraya kalması mümkün değildir. O’na göre bu savunma “haz,
uygunluğun idrakinin kendisinden başkadır” şeklinde ifade ettiği sözünü güçlendiren bir şey olur.181
Râzî’ye göre, uygunluğun meydana geldiği anda hazzın da meydana gelmesinin açıklanması, ancak
tümevarımsal (istikra) bir yaklaşımla söz konusu olabilir. Bu ise ilim ifade etmez. Çünkü uygunluk koşulunu
sağlamayan bazı şeyler idrak edildiğinde haz meydana gelmeyebilir. Bunun aksini savunarak tabiplerin
görüşlerini geçersiz kılmaya çalışmak, sonuç vermekten uzak bir çabadır.182
Râzî, uygunluk koşulu sağlanmasa da bazı durumlarda hazzın meydana gelebildiğine dikkat çekmiştir.
Örneğin, sağlık sorunu olan bir hasta bazen kendisine zarar veren şeyden haz duyabilmektedir. Burada her
hazzın faydalı olduğu ve buradaki zararın yalnızca kötü karışımın mideye alınması veya başka şeylerden
dolayı meydana geldiği ileri sürülemez. Çünkü zararın yenilen o haz verici şeyin dışında başka bir şeye
isnadının zorunluluğu, ancak zararlı olan haz verici bir şey görünceye kadar, her haz vericinin uygunluğuna
dair kesin bir delil olduğunda mümkün olabilir. Şu halde bu türden bir zarar kesinlikle başka sebeplerden
dolayı meydana gelmiş olmalıdır.183

Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/153. a.mlf., el-Metalibü’l- âliye, 2/ 112.
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/153.
178
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/153. a.mlf., el-Metalibü’l- âliye, 2/112.
179
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/154. a.mlf., el-Metalibü’l- âliye, 2/112.
180
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/154. a.mlf., el-Mebâhisü’l-meşrikiyye, 2/428.
181
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/154.
182
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/154. a.mlf., Muhassal, 552.
183
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/155.
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Râzî, haz verici olan her şeyin idrak edilebilirliği açısından uygunluk koşulunu sağladığına dair
bilgimizin, ancak tecrübeyle (istikrâ) meydana geldiğine ve bu temelde haz verdikleri halde zararlı olan bazı
durumlara dikkati çekmiştir. O’na göre bu türden bir zararın haz alınan şeyden veya bunun dışında başka bir
şeyden olduğuna kesin olarak hükmetmemiz mümkün değildir. Bu durumda ise, her haz verici olanın uygun
olduğuna da kesin olarak hükmedemeyiz.184
Râzî’nin çerçeveyi şu değerlendirmeyle tamamladığı görülmektedir: Bizde algılamaya uygun idrak
olmadığında hazzın da bulunmayacağını ve haz olmadan da bizde algılamaya uygun idrakin bulunmayacağını
varsayalım. Bu, onlardan her birinin diğerinin aynısı olmasını gerektirmez. Râzî bunu temellendirmek için
izafi olan iki şeyin zihinde ve dış âlemde beraber bulunabileceğini söyler. O’na göre, aynı şekilde mahiyet
için olan eşit özellik, bu mahiyet olmaksızın bulunamayacağı gibi, mahiyet de bu özellik olmadan bulunamaz.
Bilakis türü ayırıcı olan etkin ayrım, bu tür olmaksızın bulunamayacağı gibi, bu ayrım olmadan da tür
bulunamaz. Fakat bu durum, onlardan her birinin diğerinin aynısı olmasını gerektirmez. Bu meselede de
durum aynıdır.185
İkincisi: Râzî’ye göre, Felâsife’nin bu meseledeki gerekçelendirmesi temelsiz kaldığında, onların
nefsanî hazzın ispatı da mümkün olmaz. O, bunu şöyle açıklar: “İnsan mizâcında herhangi bir engelin
olmaması hazzın meydana gelmesi için bir sebeptir” denilebilir. Ancak, bu sebebin o sebepliyi (müsebbeb)
gerektirmesinin şartı, bu şeyin meydana gelmesi anında idrakin de meydana gelmesidir. Şu halde bunlardan
birinin diğerinden ayrılması imkânsızdır. O’na göre haz idraki gerektirir; fakat idrak hazzın meydana
gelmesini gerektirmez. Çünkü bir şey birçok illet nedeniyle malûl olma olasılığına sahiptir.186 Râzî bu tür bir
olasılığı dikkate alarak her yerde aynı durumun iki gerekçeyle söz konusu olamayacağını aşağıdaki şekillerde
açıklamaya çalışır:
Birincisi, aklî idrakler, aklî olmayan idraklerden farklıdır. Dolayısıyla aklî olmayan idraklerin hazzı
gerektirmesi, aklî idrakler için de aynı şeyi zorunlu kılmaz. Râzî, aklî idraklerin, aklî olmayan idraklerden
farklı olduğunu iki şeye dayanarak söylediğini ifade eder:
1) İdrak ile nesnesi arasında uygunluk vardır; bu temelde aklî idrak, hissî idrakten mahiyet olarak
farklıdır. Çünkü Allah’ın zatı ve sıfatları renklerden ve biçimselliği olan nesneler dünyasından farklıdır. Bu
nedenle aklî idraklerin hissî idraklerden farklı olması zorunlu olur.187
2) Allah, aklî idrakle zorunlu olarak nitelenirken; aklî olmayan idraklerle nitelenmesi ise imkânsızdır.
Fiziksel varlık dünyasına gelince, bunların aklî olmayan idraklerle nitelenmesi zorunlu olup, aklî idraklerle
nitelenmesi imkânsızdır. Eğer aklî idrakler, aklî olmayan idraklerin mahiyetine ters olsalardı, bu iki türden
biri için doğru olan şey, diğeri için de doğru olurdu.188
Râzî, aklî olmayan idraklerin mahiyet olarak aklî idraklere karşıt olduğunu, çünkü birinci türün hazzı
gerektirmesinden hareketle aynı şeyin ikinci tür için söylenemeyeceğini ifade eder. Çünkü hiçbir âkil kişi,
mahiyet bakımından farklı olan türler için bunların bütün gerekli olanlarında (levazım)189 ve hükümlerinde
eşit olacağını söylemez. Bu durumda O, cismanî uygunluğun idrakinin hazzı gerektirmesinden hareketle,
ruhanî (aklî) uygunluğun idrakinden de hazzın doğduğu sonucuna gidilemeyeceğini söyler.190
İkincisi için Râzî şunları söyler: Varsayalım ki uygunluğun idraki mutlak olarak hazzı gerektirir. Fakat
bunun sonu hazzı gerektiren şeyin bedenden ayrılan nefiste meydana gelmesidir. Fakat bu gerektirmenin
mutlak olması, ilişkili olduğu şeyin varlığını zorunlu kılmaz. Bilakis mahallin kabul edici olmasına itibar
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/155.
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/156.
186
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/156.
187
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/157.
188
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/157.
189
Bir şey başka bir şeyi zorunlu biçimde çağrıştırıyorsa aralarındaki ilişkiye lüzum, bu iki şeyden gerektirene melzûm, gerekli
olana lâzım denir. Meselâ baba kavramı evlâdı, evlât da babayı zorunlu olarak gerekli kılar. Bkz. Ömer Türker, “Telâzüm”,
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2011), 40/394.
190
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/157.
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edilir. Aynı şekilde size göre hareket sıcaklığı gerektirir. Sonra son derece süratli olmasına rağmen feleğe191
dair hareket sıcaklığı gerektirmez. Çünkü feleğin maddesi sıcaklık ile uygunluk içerisinde değildir.192
Râzî, nefs cevherinin hazzın mahiyetini kabul edici olmadığını da söyler. Bu takdirde onda hazzı
gerektiren şeyin meydana gelmesinin, hazzın da meydana gelmesini gerektirmeyeceğini ifade eder. Ayrıca O,
zikredilen bu şeylerin sonucunda Felâsife’nin, hazzın uygunluğun idrakinin kendisi olduğunu açıklamasının
da mümkün olmadığını söyler. Bu mümkün olmayınca onların, kendisiyle beraber bulunan ilimlerle nefsin
haz almasını açıklamaları da mümkün olmaz.193
Râzî, hazzın idrak ile özdeş kabul edilmesi durumunda, söz konusu idrakin mutlak olmasının kendisi
mi yoksa onun türlerinden özel bir türün kendisi mi olduğunu da sorar. O’na göre bunun açıklaması şu
şekildedir: İdrakler mahiyetleri itibariyle farklıdırlar. Cismanî uygunluğun idrakinin bir haz olmasından,
cismanî olmayan idrakin de bir haz olması gerekmez. Çünkü zorunlu olarak bilinir ki mahiyetteki farklılıklar
mahiyette eşitliği zorunlu kılmaz ki biz haz ile yalnızca uygunluğun idrakinin kendisini kastediyoruz.194
Râzî, Felâsife’ye haz ile var olan uygunluğun idrakinin nefiste bedenden ayrıldıktan sonra meydana
geldiğini neden söylediklerini de sorar. O, bunu açıklama bağlamında, felâsifenin uygunluğu “bir şeyin
zatında ve sıfatlarında kemali gerektiren şey” ile açıkladıklarını söyler. Râzî, üçgenin iki kenar açılarının eşit
olduğunun bilgisinin nefs için bir kemal olduğunu ifade eder. Fakat o zaman nefs için uygunluk, bunun
akledilirlere taalluku olup, bu akledilirlerin kendisi değildir.195
Râzî, nefs için iki tür bilgi olduğunu söyler: Birincisi, onun aklîyyât’ı bilmesidir. İkincisi ise, onun
aklîyyât’ın bildiğini bilmesidir. O, birincisi hakkında şunları söyler: Üçgenin iki kenar açılarının eşit
olmasında, kategorilerin (makûlât) on olmasında ve her bir sayının ya çift ya da tek olmasında olduğu gibi, bu
bilgi uygunluğun idraki değildir. Bunlardan hiçbir şey aslen nefsin kemali değildir. O halde nefsin bilinirlere
(ma‘lûmât) dair bilgisi bir haz olmaz.196
Râzî, ikincisi hakkında ise, onun akliyyât’ı bildiğini bilmesi olduğunu söyler. Bu, uygunluğun
idrakidir. Fakat hissî haz bundan ibaret değildir. Çünkü his kendisini hissetmez, bilakis sadece duyumsanabilir
olanı hisseder. Dolayısıyla haz, ancak hissetmenin hissedilir olanı hissetmesinden meydana gelir. O zaman
akılda meydana gelmeyen hissî hazzın kaynağı o değildir ve bunun histe meydana gelmeyen aklî hazzın
kaynağı kılınması da mümkün değildir.197
Râzî’ye göre Felasife, aklî hazların ispatını hissî hazlar üzerine bina etmişlerdir. Bunlardan birini
diğerine katmak mümkün olmadığına göre, onların delilleri bütün yönleriyle geçersiz olur. Râzî bu durumda
anlatmış olduğu şeylere dayanarak, Felâsife’nin aklî hazzın ispatı hususunda dayandıkları delillerin zayıf ve
eksik olduğunu vurgular.198 O’na göre, Felâsife’nin nefsanî acıların ispatı hususunda dayandıkları deliller ise,
aklî hazlar hususunda dayandıkları delillerden pek çok yönden daha da yetersizidir.199
Râzî felek kavramını farklı eserlerinde ele alarak çeşitli açıklamalar yapmıştır. Bunları şöyle özetleyebiliriz: a)İntikali caiz
olan, kendisinin dairesel hareketi mümkün olan, b) Kendisinin cüz’î irade sahibi bir başlangıcı olan, c) Tek şeyden mevcut
olmayıp bilakis heyûlâ, cismani sûret, türe ait sûret, özel mikdar, özel şekil ve (lafzının manasına) özel konuluştan (vaz’)
mürekkeb olan ve on kategorinin her birinde bir türü bulunan, d) Feleğin nefsinin olması, bunun cismani kuvveti olması, bunun
ise cüz’ileri idrak edici olması, e) Felek, kuvvetten uzak olması haysiyetiyle fiilin durumlarına benzeyen, hayrı alt durumda (safil)
olana taşırması yönünden değil de, kendisinden hayrın taşması yönüyle de yüce (âlî) olana benzeyen şeydir. Bunun başlangıcı
(mebde’) ise, aklî cevherlerden olan eserleri kabul etmesi için, süflî maddelere yönelik hazırlanan farklı yıldızların ( gök
cisimlerinin) teşekkül etmesidir. f) Felek Arap dilinde dönen her şeye denir. Akıl sahipleri felek konusunda fikir ayrılığına
düşmüşlerdir. Bazıları felek cisim değildir, Bu yıldızların kendisinde döndüğü şeydir demişler ki bu Dahhâk’a (ö. 105/723) ait
görüştür. Çoğunluk ise, onun yıldızların kendisinde döndüğü bir cisim olduğunu söyler ki, bu Kur’an’ın zahirine daha uygundur.
Dügaym, Mevsuat, 543.
192
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/158.
193
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/158.
194
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/158.
195
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/159.
196
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/160.
197
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/160.
198
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/160.
199
Râzî, Nihayetü’l-ukûl, 4/160.
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Râzî, nefsanî lezzet ve acı konusunu bedenî ahiret hayatını savunma noktasında da ele alır. O’na göre
Felâsife’nin çoğunluğu, ahiret hayatının yalnızca nefs-i natıka için olacağı görüşündedirler.200 Râzî, bütün
peygamberlerin bedenî olan ahiret hayatını ispat ettiklerini, dolayısıyla bunun bu şekilde gerçekleşeceğine
kesin olarak inanmanın zorunlu olduğunu ifade eder.201 O, Hz. Peygamber’in avamın da anlayabileceği şekilde
insanlara hitap ettiğini, bu insanların zihinlerine nefsanî haz ve acıya dair bir şey gelmediğini, bu durumda
Hz. Peygamber’in onları rûhânî (aklî) hazlara yönlendirerek itaatle emretmesinin ve nefsanî acılardan
korkutarak da bedeni hazlardan nehy etmesinin imkânsız olduğunu söyler.202 Râzî, bu durumda nefsanî bir
ahiret hayatının Hz. Peygamber’in insanlara anlatmasının mümkün olmadığını ifade eder. O’nun ahiret
hayatını anlatmaması da mümkün değildir. Çünkü O’nun en önemli gayesi ve en yüce maksadı insanları
uyarmaktır ki bunun için insanlara bedenî ahiret hayatını anlatmaktan başka da bir yol yoktur.203
SONUÇ
Aklî haz ve acı konusu, cismanî haz ve acıyla mukayese edilerek, hangisinin daha üstün olduğuyla ve
bu bağlamda ahiret hayatının cismanî mi rûhânî mi olacağı tartışmalarıyla ilgilidir. Râzî, aklî haz ve acıların
cismanî haz ve acılardan üstünlüğü noktasında Felasife’ye katılmakla birlikte, yöntem ve ispat açısından onları
yetersiz bulur ve buna bağlı olarak onları eleştirir. Râzî’ye göre onların nefsanî hazzı ispat etmeleri mümkün
değildir. Çünkü onlar, algılanma için uygun oluşu idrak etmenin haz olduğunu açıklayamazlar.
Râzî’nin onlara güçlü eleştiriler yöneltebilmesi, Onun kelamcılığı yanında sahip olduğu geniş felsefi
birikimi de gösterir. Konuyu ahiret hayatıyla da ilişkilendiren Râzî, her ne kadar aklî haz ve acıların cismanî
haz ve acılardan üstünlüğünü kabul etse de, ahiret hayatının yalnızca nefs-i natıka için olacağı görüşünde
Felasife’ye karşı çıkar. O’nun bu düşüncesinde en etken sebep selefi Gazzâlî gibi nasların zahiridir. Râzî’ye
göre buradan hareketle cismanî bir ahiret hayatının olacağına inanmak zorunludur. O, bu düşüncesiyle ahiret
hayatının mahiyetinin felsefi yöntemle açıklanamayacağını ifade eder ve buna bağlı olarak da bazı İslam
filozofları tarafından ifade edilen sembolizm fikrini de reddeder.
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(56)
Arş. Gör. İsmail Ercan BÖRÜ204; Prof. Dr. Abdulkadir BİLEN205
VERGİDEN KAÇINMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI206
A FIELD STUDY ON TAX AVOIDANCE METHODS

ÖZ
Küreselleşen dünyada özellikle çok uluslu şirketler farklı ülkelerden elde ettikleri kar oranını arttırmak
için büyük bir çaba göstermektedir. Bunun en pratik yolllarından biri ise kanunları çiğnemeden yasal yollar
arayarak ödeyecekleri vergi miktarını azaltmaktan geçer. Bu durum her ne kadar işletmelere büyük bir kazanç
sağlasa da faaliyet gösterdikleri ülkeler için de aynı oranda gelir kaybına neden olmaktadır. Aynı durum kişiler
içinde geçerlidir. Bireysel olarak daha az vergi ödemek için hukuki açıdan geçerliliği olan birtakım
sözleşmeler yaparak vergi yükümüzü azaltabiliriz. Bu çalışmanın temel amacı vergiden kaçınma kavramının
teorik olarak açıklanması, vergiden kaçınma yöntemlerinin incelenmesi, vergi mükellefiyeti olan kişilerin
genel olarak hangi peçeleme yöntemlerine başvurdukları ve işletmelerin finansal açıdan nasıl avantaj
sağlayacaklarının gösterilmesidir.
Bu çalışmada Diyarbakır ilinde gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olan 385 katılımcıya yüz yüze anket
yöntemi kullanılarak ugulanan anketten elde edilen veriler analiz ve tablolarla yorumlamıştır. Elde edilen
veriler neticesinde, mükelleflerin çoğu için vergiden kaçınmanın rasyonel bir davranış olarak görüldüğü tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Vergiden Kaçınma, Muhasebe, Peçeleme, Vergi Kaçırma.
JEL Kodları: M4, H2.

ABSTRACT
In the globalizing world, we can clearly say that multinational companies make great effort in order
to increase their profits in different countries. One of the most practical ways is to reduce the amount of tax
that they will pay by seeking legal ways without breaking the law. Although this situation provides a great
profit to the businesses, it also causes the same losses of income for the countries in which they operate. The
same situation is valid for individuals. In order to pay less tax individually, we can reduce our tax burden by
making some legally valid contracts. The main purpose of this study is to explain the concept of tax avoidance
theoretically, to examine the methods of tax avoidance, which tax-veiling methods that taxpayers generally
use and to show how businesses can gain financial advantage with sample accounting records.
Data of obtained from by using face-to-face questionnaires method applied are interpreted with
frequency analysis and cross tables on 385 participants who the income taxpayers of Diyarbakır province.
According to the obtained results; the majority of the taxpayers have seen to tax avoidance as a rational
behaviour.
Keywords: Tax Avoidance, Accounting, Tax-Veiling, Tax Evasion.
JEL Codes: M4, H2.
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Extended Abstract
The Concept of Tax Avoidance Through Tax-Veiling and Accounting Processes
Literature
Tax avoidance can be defined as an attempt to reduce tax payments by taking advantage of gaps in tax laws. (Schneider, Kirchler and Maciejovsky, 2001). Tax
avoidance can also be characterized not only as a violation or disregard of the law, but as an abuse or exploitation of the provisions of the law. Although tax evasion
and tax avoidance can be seen in all countries, especially they occur in developing economies due to lack of experience and weakness institutional
structures.(Lampreave, 2013). There are some reasons that can lead to tax avoidance such as low tax ethics, low quality of public, tax system and tax perception. In
addition, there are some factors can be listed that cause tax avoidance such as the economic, social and political conditions of the country, the psychological
conditions of the taxpayers and the inadequacy of the tax laws.(Eker, 1999).
Tax-veiling is a method of interpretation specific to tax law. It is generally used to prevent to tax burden.(Bilici, 2010). The first aim of the tax-veiling is that to get
some advantages in terms of paying less tax. If the tax-veiling is detected by the tax administration, they do not care the apparent contract but care the econonomic
result. Therefore, even if the conract seems to be legally in terms of law, the consequences can be severe.
The purpose of this study is that to discuss concepts of tax avoidance and tax-veiling in a different way by referring to current events. In this context, this study
contributes to explaining the methods of the tax avoidance by using accounting processes. Besides, this study examines the tax-veiling system as a theoretical
perspective.
Design and method
This study reviews a variety of literature on tax avoidance in terms of how taxpayers get pay less tax and get advantages to saving money.
Findings and discussion
It has been found that the literature of tax-veiling and accounting methods of tax avoidance are limited and so that it should be deeply investigated by using current
datas and following legal regulations. In addition, this study showed that multinational companies tend to saving money and increase their profit because of
competitive market conditions. It is also clear that the best way to saving money is that to transferred their profits into another country by using legal gaps.
Conclusion, recommendation and limitations
Accounting and tax practices are not independent from each other, on the contrary, they are interwoven concepts. The amounts of tax to be paid become clear as a
result of the accounting records. For this reason, in this study, the concepts of accounting and tax structure are considered as a whole and it is emphasized that how
companies and tax payers get tax advantages.
It is considered within tax avoidance activities that companies’ minimizing their tax burden without apply to illegal ways. The main reason why the issue of avoiding
tax is so important is that especially large-scale companies operating in the international arena have a very high profit-tax ratio. In other words, the amount of tax
they pay is almost zero compared to the profit amount of the companies. When we look at the literature, this issue is often questioned ethically and it has been argued
that companies have to pay more tax for the development of the country in which they operate.
The most important action plan to be made regarding to tax avoidance is that the employees both within the state and within the business structure should be equipped
to clearly distinguish between the concepts of tax evasion and tax avoidance. In this way, this confusion of concepts is ended and the public opinion is provided to
look at this issue in a healthier and more objective way.
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Giriş
Ulus devlet anlayışının ortaya çıkmasıyla beraber daha düzenli, sistematik ve yaşanılabilir bir toplum için her alanda sosyal devlet
anlayışının hissedilmesi kaçınılmaz bir hal almıştı. Bu nedenle devletin vatandaşlarına hizmet götürebilmesi için de vergi sisteminin
kusursuz bir şekilde çalışması gerekmektedir. Her ne kadar vergi ödemek vatandaşın asli bir görevi olarak görülse de uygulamada
çoğu zaman mükellefler için ağır bir yük teşkil etmektedir.
Güçlü ve söz sahibi bir devlet olmanın temel şartı güçlü bir ekonomiye sahip olmaktır. Bu nedenle, devletler tarih boyunca toplanan
vergileri önemli bir gelir kaynağı olarak görmüşlerdir. Temel olarak vergi, her vatandaş için yerine getirilmesi gereken bir ödev
veya kutsal bir görev olarak nitelendirilse de günümüzde zorunlu bir hale dönüşmüştür. Yaşanan bu dönüşüm vergi mükelleflerinin
davranışlarında da değişime yol açmıştır. Mükellefler vergi ödemeyi yük olarak gördükleri için bu yükten kurtulmanın arayışı içine
girmişlerdir. Kişiler ya da kurumlar bu durumdan kaçınmaya ve hatta vergi kaçırma gibi bir takım yollara başvurma ihtiyacı
hissetmişlerdir.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunların biri de bütçe açıklarıyla olan mücadeledir. Bu mücadele de başarılı
olabilmek için temel şart ise bütçe gelirlerinin maksimum, giderlerinin ise minimum seviyede tutulmasıdır. Gelir kalemlerinin büyük
bir kısmını ise toplanan vergiler oluşturmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler yeterince vergi toplayamadıklarından dolayı
mali sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Vergi sisteminin çoğu kişi tarafından adaletsiz olarak görülmesi de bu sorunu
derinleştirmiştir. Yapılan sıkı denetimler ve uygulanan cezalar ise vergi gelirlerini istenilen noktaya taşıyamamıştır. Ödenecek vergi
miktarını belirlemede temel alınan veri ise yapılan muhasebe kayıtlarından sonra işletmelerin belirli dönemlerde elde ettiği kar ya
da zarar miktarıdır. Bu nedenle muhasebe bilimi vergi ile olan direkt ilişkisi nedeniyle büyük bir önem arz etmektedir.
Küresel rekabetin ve yükselen maliyetlerin yanı sıra yıldan yıla artan vergi yükünün işletmelerin elde ettiği kar miktarını olumsuz
yönde etkilediği bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı işletmenin karlılığını arttırmak için yasaları ve vergi mevzuatını inceleyerek
ödenecek vergi miktarını minimum seviyeye indirme yollarını araştırmaktır. Bu sayede işletme daha az vergi ödeyerek elde edeceği
karı yatırıma veya ek istihdama dönüştürebilecektir.
Bu çalışmada Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren işletmelere anket uygulaması yapılmıştır. Bu bağlamda anketler rastgele yöntemle
ilgili ana kütledeki girişimci ve yöneticilere yüz yüze teknikle uygulanmış ve 385 anket değerlendirmeye alınmıştır. Anket formu
iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde ankete katılan işletme sahip ve yöneticilerinin demografik özelliklerini belirlemeye
yönelik sorular sorulmuş, ikinci bölümde ise mükelleflerin vergiden kaçınma algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Veriler istatistik analiz
programı SPSS 24,00 ile parametrik test teknikleri (Frekanslar, t testi, Anova (F), Korelasyon ve Regresyon Analizleri) kullanılarak
analiz edilmiştir.

2. KAVRAMSAL AÇIDAN VERGİDEN KAÇINMA
Vergiden kaçınma ile ilgili literatürde birçok farklı tanım yapılmasına karşın hemen hemen herkesin buluştuğu ortak payda, vergi
kanunlarındaki boşluklardan veya eksikliklerden yararlanarak, kanunun izin verdiği sınırlar içerisinde daha az vergi ödemek ya da
hiç ödememek için yapılan bir girişimdir. Aslında temel olarak hedeflenen amaç ise vergiyi doğuran olaya sebebiyet vermemektir.
(Nadaroğlu, 1996).
Vergiden kaçınma kavramı çoğu kişi tarafından sakınılması gereken illegal bir eylemmiş gibi düşünülür. Aslında bunun temel
nedeni kullanılan terimler arasında yaşanan kavram karmaşasıdır. Üç temel kavram birbiriyle karıştırılır, bu kavramlar sırasıyla
vergi yumuşatması, vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığıdır.
Vergi yumuşatması en basit ifadeyle devletin izin verdiği bir vergi azaltma yoludur (Çelikay, 2019). Mesela devletin, gelişmemiş
bölgelerde vergi teşvikleri ile yatırımı arttırarak istihdamı arttırması bir vergi yumuşatmasıdır. Yapılan bu uygulama kısa vadede
bir vergi kaybı görünse de aslında bu hem sosyal devlet olmamın gereği hem de ilerleyen dönemlerde bölge insanının refah
seviyesini arttırarak vergi gelirlerini arttıracak bir uygulamadır. (Prebble, 2011).
Vergi kaçakçılığı diğer kavramların aksine yasalara aykırı bir şekilde vergi yükümlülüğünün ortadan kaldırılması veya
azaltılmasıdır. Bu eylem aynı zamanda suç teşkil etmekte olup tespit edildiği anda yapılan işlemin niteliğine göre hem para hem de
hapis cezasıyla cezalandırılır.
Vergiden kaçınma ise bu iki kavramın arasında ince bir çizgide değerlendirilir. Çünkü yasaya bağlı kalındığı müddetçe hiçbir sıkıntı
oluşturmaz fakat en ufak bir sapmada ise kaçırma, kaçakçılık gibi suçlarla itham edilme ihtimali vardır.
Vergi ödemek durumunda kalan her mükellef yüksek vergilendirmeden şikâyetçi olmaktadır. Genel olarak bu mükellefler
ellerinden geldiği kadarı ile vergi yükünü azaltma çabası göstermektedir. Bu çabalar, vergiyi yansıtarak, vergiyi kaçırarak veya
vergiden kaçınarak kendini göstermektedir. Yüksek vergilerin ortaya çıkardığı durum neticesinde vergi gelirlerinde bir aşınma
ortaya çıkar. Ortaya çıkan gelir kayıplarını ise idareler kolaya kaçarak dolaylı vergilerin artırılması yoluyla dengelemektedirler.
2.1 VERGİDEN KAÇINMANIN TÜRLERİ
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Bazı şirketler vergi ödemelerini azaltmak için vergiden kaçınma stratejileri kullanırlar. Vergiden kaçınma stratejileri, yalnızca
vergileri azaltmak için faaliyetlerdir ve genellikle başka herhangi bir ekonomik amacı yoktur. Vergiden kaçınma, genel olarak üç
farklı yolla gerçekleşmektedir (Çiçek, 2006).
2.1.1 Verginin Ertelenmesi
Herhangi bir vergi avantajı elde etmenin bir işlemi incelemeye açık hale getirip getirmeyeceği tartışılabilmektedir. Vergi indirimi,
vergi ertelemesi, daha düşük vergi oranına ulaşma vb. herhangi bir vergi avantajı incelemeye açık olmalıdır. İşletmeler vergi
ertelemesi yoluyla ödemeleri gereken nakdi farklı alanlara yönlendirip nakit akışına katkıda bulunurlar. Buna ek olarak, enflasyonun
yüksek olduğu bir ülkede paranın zaman değerini de hesaba katarsak vergi ödemesinin ötelendiği her günün işletmenin lehine olduğu
apaçık ortadadır. Madalyonun diğer bir yüzü ise devletin zamanında tahsil edemediği vergiden dolayı yaşadığı maddi kaybı
göstermektedir. Bu nedenle devlet açısından bu tip ertelemeler çok mantıklı ve sık başvurulan bir yöntem değildir. Ters kural,
kaçınma karşıtı kuralın uygulanmasını, çeşitli kaçınma türleri arasındaki kötü düşünülmüş ayrımlara bağımlı hale getirebilir. Böyle
bir sınırlama, kaçınma girişimlerinin kuralın kapsamına giren işlemlerden kuralın dışına çıkan işlemlere kayması anlamına
gelmektedir. Kaçınma önleme kurallarının çoğu, her türlü vergi avantajını kapsamaktadır. (Banaun, 2002).
2.1.2 Gelir Aktarımı
Çok uluslu şirketler, vergilendirilebilir geliri yüksek vergi ülkelerindeki iştiraklerden düşük vergili ülkelerdeki iştiraklere kaydırarak
vergi sonrası karlarını artırma imkânına sahiptir. Bu düşük vergi iştirakleri, yabancı gelir geri gönderilinceye kadar yerel vergilerini
erteleyerek bu vergi avantajını koruyabilmektedir. Geliri kaydırmaya yönelik stratejiler arasında, yüksek vergi alanlarındaki
yatırımları finanse etmek için daha yüksek oranda borç kullanılması (dolayısıyla indirgenebilir faiz ödemelerinin artırılması) ve
şirket içi işlemlerin transfer fiyatlarının manipüle edilmesi gibi uygulamalar yer almaktadır. Şirketler vergilendirilebilir geliri düşük
vergi alanlarına kaydırırlarsa, bir ülkede rapor edilen vergi sonrası kar oranı, vergi oranı ile negatif korelasyon içinde olmalıdır.
2.1.3 Vergi Arbitrajı
Vergi arbitrajı genel olarak vergi kanunlarından dolayı ortaya çıkan bir durumun işletmeler tarafından risk almaksızın uygulanmaya
çalışılması olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda işletmeler farklı vergi türleri arasında mevcut olan vergi oranı farklılıklarından
istifade ederek daha az vergi ödemeye çalışmaktadırlar. Yapılan bu işlem, işletmeler için bir avantaj olarak görülse de kamunun
belli amaçlarla da bu uygulamayı teşvik ettiği görülmektedir. Özellikle bölgeler arası kalkınmışlık farkının önüne geçilebilmesi için
az gelişmiş bölgelerde yapılacak yatırımlarda ve elde edilecek gelirlerde çeşitli vergi avantajlarının sağlanması, gelir idaresinin
alacaklarından vazgeçmesi bu duruma örnek olarak gösterilmektedir. (Çavuş, 2006)
2.1.4 Transfer Fiyatlandırması
Vergi engellerinin ve diğer serbestleştirici politikaların etkin bir şekilde kaldırılması, sermayenin hareketliliğinin artmasına neden
olmuştur. 1960'lı yıllardan bu yana, vergi mükellefleri, gelirlerinin düşük vergili ülkelerde vergilendirilebileceğinden emin olarak,
farklı ulusal vergi yasalarından daha fazla yararlanmaya başlamışlardır. Doğrudan yatırım veya iş kurma gibi ekonomik faaliyetlerde
bulunmadan, vergi planlaması aracı olarak kâğıt üzerinde hareketlerle avantaj elde eder hale gelmişlerdir. Vergi planlamanın en
yaygın yöntemlerinden biri, şirket içi sınır ötesi transfer fiyatlarının belirlenmesidir. Böylece düşük vergi oranlı bir ülkede gelir ve
yüksek vergi oranlı bir ülkede gider olarak tahakkuk ettirme imkânı bulunur. (Rixen, 2011).
Sürecin başlangıcında, uluslararası yatırımlar çifte vergilendirmeye tabidir, çünkü tüm ülkeler vergi hakkını tamamen yerine
getirmektedir. Çifte vergilendirme, gelir sahibinin yaşadığı bir ikamet durumu ile bu alıcının gelirinin yaratıldığı bir kaynak devlet
arasındaki vergiden kaynaklanmaktadır. Çifte vergilendirme, sınır ötesi ekonomik faaliyetleri engellemekte, yurtiçi yatırım,
uluslararası yatırımlara tercih edilmektedir. Serbestleştirmeyle elde edilecek kolektif kazanımlar olduğu için, büyük ve küçük ülke
hükümetleri, ikamet eden ülkeler olarak kapasitelerinde, çifte vergilendirmeyi önleme konusunda kolektif bir menfaate sahip
bulunmaktadır. Ayrıca, hükümetlerin, ne olursa olsun, çift vergi indirimi sağlama konusunda bireysel çıkarları olduğu da
görülebilmektedir. Ampirik olarak bu, tüm hükümetlerin yabancı kaynak gelirleri üzerinde tek taraflı vergi indirimi sağladığı
gerçeğiyle kanıtlanmıştır (Rixen, 2011).
Bu durum sonucunda ise şirketler, gelir transferi ile ülkeler ve kurumlar arasında çifte vergilendirmeyi önlemek için kullandıkları
sistem ile kurumlar vergisi oranlarındaki farklılıkları dikkate almaktadırlar. Muafiyet sistemine sahip ülkelerde faaliyet gösteren
çok uluslu şirketler, daha önce yurtdışında vergilendirilen gelir üzerindeki yurtiçi vergi ödemelerinden muaf olmaktadır. Böylelikle
çok uluslu şirketler, geliri kurumlar vergisi oranı en düşük olan ülkeye kaydırmaya teşvik edilmiş olmaktadır. (Bartelsman, 2003).
Küreselleşme, transfer fiyatlandırması politikasına yeni karmaşıklıklar eklemiştir. Bölgesel düzenlemelerin sınırlamalarından
kurtulan şirketler, düşük vergiler ve sübvansiyonlardan yararlanmak için uygun coğrafi bölgelerde yan kuruluşlar, iştirakler, ortak
girişimler, özel amaçlı kuruluşlar ve vakıflar kurabilmektedirler. Bir otomobil üreticisi, A ve B ülkelerinde otomobil parçaları
tasarlayabilir, C ve D ülkelerinde imal edebilir, E ve F'de bir araya getirebilir, G ve H'de ticari marka ve patent alabilir ve J ve K
ülkelerine küresel pazarlama hakları atayabilir hale gelmiştir. Küresel üretim, şirketlerin kazançlarını daha arzu edilen yerlere
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kaydırmasını ve böylece vergilerden kaçınmasını sağlayarak fiyatlandırma stratejilerini transfer etmek için yeni ve kapsamlı fırsatlar
yaratmaktadır. (Sikka, 2010).

3. Peçeleme Kavramı ve İşlemleri
Özel hukuk biçimlerinin olağandışı kullanımı sonucu olarak mükelleflerin vergi ziyaı yaratması ve bu şekilde vergi kaçırma yoluna
girmeleri uygulamada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Mükelleflerin vergi kaçırma amacı ile özel hukuk kurallarını olağandışı bir
şekilde kullanmalarına ‘peçeleme’, yapılan bu işleme ise ‘peçeleme işlemi’ adı verilir. Mükelleflerin bu işleme başvurması esasen
kanuna karşı hilenin özel bir türü olarak nitelendirilir. Kaneti’nin de ifade ettiği gibi hukuksal kılıklandırma adı altında
vergilendirilmesi amaçlanan bir ekonomik eylem, yasanın dolanılması sonucunda vergi dışı bırakılmaktadır (Kaneti, 1989).
Literatürün vergi hukukuna kazandırmış olduğu bir kavram olan peçeleme kavramına Türk vergi mevzuatında yer verilmemiştir.
Vergiden kaçınmak için başvurulan bir yöntem olan peçeleme işlemi, ekonomik yorum adı verilen ve özü vergi hukukuna dayanan
bir yorum yöntemiyle tespit edilebilmektedir. Peçeleme ile vergi mükellefleri olası bir vergi borcunun doğmasını engelleyerek,
kendileri için menfaat sağlayıp devlet adına ise vergi kaybına neden olurlar. Görünürdeki işlem hukuka uygun olduğu halde yapılan
eylem öz itibariyle kanuna aykırılık teşkil etmektedir.
Yapılan bir işlemin peçeleme işlemi olarak nitelendirilebilmesi için bazı asgari şartları taşıması gerekmektedir. Bunları şu şekilde
sıralayabiliriz: (Akman, 2008)
Vergi yasasının özel hukukun kalıp ve biçimlerine uygun olarak vergiyi doğuran olayı tanımlamış olması
gerekmektedir.
olmalıdır.

Vergi yasası özel hukukun biçim, kılık ve kalıbına onlardan kaynaklı ekonomik sonuçların neticesinde başvurmuş

Vergilendirme yönünden hedeflenen ekonomik sonuç, vergi yasasının hukuksal biçim ve kalıp çerçevesinde bütünüyle
kapsanmamış olmalıdır.
-

Mükellef, söz konusu yasayı dolanmak için hukuki kalıbı kendi lehine olacak şekilde kötüye kullanmış olmalıdır.

Peçeleme sözleşmeleri bir anda ortaya çıkan ya da vergiden kaçınmak için kullanılan geçici bir yöntem değildir. Peçeleme konu
olan işlemlerin sürekli değişip farklı formlarda karşımıza çıkması da teknik açıdan sürekli değişen ekonomik koşulların bir
yansımasıdır. Peçeleme sözleşmelerini somut bir şekilde anlayabilmek için verilecek örneklerin amacı aynı zamanda vergiden
kaçınma kavramının da bir ayağını oluşturan bu sözleşmelerin ekonomik yönünü ortaya koymaktır.
Peçeleme kavramını teorik olarak açıkladıktan sonra pratikte kullanılan bazı yöntemler de aşağıda örneklerle açıklanacaktır.
3.1 Bağışlama İşlemi ve Sözleşmesi Yapılması Suretiyle Peçeleme
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesi uyarınca, ‘’ivazsız yani karşılıksız olarak iktisap edilenler hariç olmak üzere,
bir takım mal ve hakların beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançları vergiye tabi tutulmaktadır.’’ Değer
artış kazancı ise verginin asıl konusunu oluşturmaktadır.
Bu sözleşmeyi kısa bir örnekle açıklayacak olursak; X kişisi 1 yıl önce 50.000 TL’ye aldığı bir arsayı, bir müteahhitlik firmasına
450.000 TL’ye satmak istemektedir. Söz konusu arsanın satımı neticesinde 400.000 TL’lik bir değer artış kazancı oluşmuştur. Fakat
elde edilen bu kazanca gelir vergisi ödeme yükümlülüğü doğduğundan, X kişisi gelir vergisini ödememek için söz konusu arsayı
kızı Y’ye bağış yoluyla devretmiş ve bu devir işleminden sonra arsayı müteahhitlik firmasına satmıştır. Satılan arsanın bedelini ise
babası X’e göndermiştir. Y kişisi bu yolla arsayı ivazsız elde ettiği için GVK hükümlerine göre değer artış kazancı elde etmediği
için vergiye tabi tutulmamıştır. Yapılan bu işlemler açık bir şekilde gerçek niyetin peçelenmesini göstermektedir. Ancak söz konusu
bağış neticesinde mükellefin veraset ve intikal vergisi ödemesi gerekmektedir (Karakoç, 2007).
3.2 Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi Yapılması Suretiyle Peçeleme
Peçelemeye ilişkin başka bir uygulama ise evli kişiler arasında yapılan ve taraflardan birinin ölümüne kadar geçerli olan ölünceye
kadar bakım sözleşmesidir. Bu sözleşme ile taşınmazların devri söz konusu olmaktadır.
Örneğin; X kişisi eşine sahip olduğu apartmanı ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile devretmiştir. Evli çiftlerin aralarında yaptığı
bu tip sözleşmelerin özel hukuk açısından geçerliliği vardır ve taraflara borç yükleyen bir sözleşme özelliği taşımaktadır.
Vergi hukukuna göre eğer gayrimenkul devrinde karşılık yoksa taraflara veraset ve intikal vergisi tahakkuk ettirilecektir. Fakat
ivazlı (karşılıksız) bir devir durumu var ise taraflara veraset ve intikal vergisi borcu yüklenmez. Vergi hukukuna göre karşılıksız bir
gayrimenkul devri var ise bu durumda yapılan işleme ait veraset ve intikal vergisi borcu doğacaktır. Bu işleme vergi hukuku
perspektifinden bakarsak söz konusu işlemi ivaz olarak değerlendirmek söz konusu değildir. Çünkü çiftler evlendikleri andan
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itibaren birbirlerine ölünceye kadar bakma sorumululuğunu da yüklenmiş olurlar. Bu nedenle X ve Y arasında düzenlenen bu işlem
peçeleme sözleşmesi olarak nitelendirilir.
3.3 Para Faizsiz-Ev Kirasız Sözleşmeleri Yapılmak Suretiyle Peçeleme
Mükelleflerin kendi aralarında yaptıkları sözleşme ile birbirlerine karşı sorumluluk yüklemesi neticesinde vergiden kaçınma işlemi
gerçekleşebilir. Örneğin X kişisi, Y kişisinden kira almadan kendi mülkü olan evini kullandırtmaktadır. Y kişisi de X kişisinden
faiz almadan borç para vermektedir. Bu durum ‘Para faizsiz-ev kirasız’ sözleşmesi olarak adlandırılan ve tarafları gelir vergisi
borcundan kurtarmak için yapılan bir peçeleme sözleşmesidir.
Yapılan bu sözleşmeye vergi hukuku açısından bakarsak söz konusu olay neticesinde verginin doğumuna sebep olan iki farklı olay
vardır. Birincisi, sahip olduğu mülkü kiralayan kişi için bir gayrimenkul sermaye iradı ortaya çıkmaktadır. Bu irat neticesinde de
vergi yükümlülüğü ortaya çıkmaktadır. Parasını borç olarak veren kişi için ise menkul sermaye iradı söz konusudur. Bu sebepten
ötürü vergi yükümlülüğü doğmaktadır. X ve Y kişileri sözleşmenin tarafları olduklarından dolayı her ikisi de elde ettikleri gelir
sebebiyle vergi borçlusu durumuna düşmektedir. Fakat yapılan bu sözleşme her iki tarafı da vergi ödeme yükümlülüğünden
kurtarmıştır.
3.4 Karşılıksız Kiraya Verilen Konutlarda Emsal Kira Bedeline Kanunen Getirilen İstisnadan Yararlanmak Suretiyle
Peçeleme
Mükellefler vergi yükümlülüğünden kurtulmak için taşınmazlarını kiraya verirken bazen değişik yollar izleyerek vergiden
kaçınabilmektedir. Örneğin; Babanın tapuda kayıtlı bir evi, oğlunun ise iki evi olsun, fakat amcanın evi olmasın. Oğul, sahip olduğu
evlerden birini babasına, babası da kendi konutunu kardeşine oturması için versin. Vergi kanununa göre oğul, tapusu kendisine ait
olan iki evinden birini amcasına kiralasaydı ya da kira almadan ikamet etmesi için bıraksaydı, vergiye tabi tutulacaktı. Çünkü
GVK’nin 73’üncü maddesi uyarınca;
“Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan
mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır” hükmü uyarınca, elde edilen kira geliri sebebiyle vergi
yükümlülüğü doğmaktadır. Fakat aynı Kanun maddesi ile binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametine tahsis
edilmesi durumunda emsal kira bedelinin uygulanmayacağı da hükme bağlanmıştır.
3.5 İkinci Konuttan Elde Edilen Kira Gelirinin Başkasına Aitmiş Gibi Gösterilmek Suretiyle Konut İstisnasından
Yararlanma Amaçlı Peçeleme
Uygulamada görülen bir diğer klasik peçeleme işlemi ise iki konutun mülkiyetine sahip olan mükelleflerin, konut istisnasından
yararlanabilmek için ikinci konuttan elde edecekleri gayrimenkul sermaye iradını bir başkasına aitmiş gibi göstererek vergi
mükellefiyetinden kurtulmasıdır.
Örneğin; X kişisi mülkiyetinde olan Ankara ilindeki 2 dairesini kiraya vererek kira geliri elde etmektedir. X kişisi sahibi olduğu
ikamet etmediği diğer konuttan elde ettiği kira gelirini, konut istisnasından faydalanabilmek için oğlu Y adına bir bankada açtırdığı
hesapta takip etmektedir. X ve Y kişisi ayrı ayrı beyanname vererek istisna tutarından iki kez yararlanma yoluna gitmişlerdir. Bu
durum gelirin tümünü elde eden X kişisinin vergiden muaf olmak için yaptığı peçelemeye örnek teşkil etmektedir.
4. MUHASEBE UYGULAMALARI İLE VERGİDEN KAÇINMA
Vergilemenin yapılabilmesi dönem içinde yapılan işlemlerin muhasebe kayıtlarına alınması gerekmektedir. Söz konusu işlemler
kayıt alındıktan sonra işletmenin gelir-gider arasındaki fark pozitif ise vergi tahakkuk ettirilir. Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere
verginin hangi oranda tahakkuk edeceği yapılacak muhasebe kayıtlarıyla büyük oranda ilişkilidir. Bu sebepten ötürü, işletmeler
daha az vergi ödemek için muhasebe kayıtlarından bazılarına başvurup avantaj sağlamak istemektedirler. Aşağıda yapılacak bazı
kayıtların işletmelere ne tür bir avantaj sağlayacağı açıklanmaya çalışılmıştır.
4.1. Alacak ve Borç Senetlerinde Reeskont
Vadesi gelmemiş senede bağlı alacakların değerleme gününün kıymetinin belirlenmesi işlemine “reeskont” denilmektedir. Reeskont
işlemi sonucunda ortaya çıkan, senedin üzerinde yazılı değerle (mukayyet değerle) değerleme günündeki değeri arasındaki fark,
reeskont gideri olarak, işletmenin ilgili dönem matrahından indirilir. Reeskont faiz giderlerinin matrahı küçültmesine karşılık; borç
senetleri reeskontu sonunda ortaya çıkan iskonto tutarı reeskont faiz geliri olarak cari yıl gelirlerine ilave edildiğinden, borç senetleri
reeskontu vergi matrahını arttırmaktadır.
Eğer işletmeler reeskont işlemini hem alacak hem borç senetlerine yaparlarsa usül açısından bir sıkınıtı doğurmayacağından aradaki
fark gelir yada gider olarak hesaplara yansıtılır. Fakat, reeskont uygulaması sadece alacak senetlerine uygulanırsa her durumda
işletme için bir gider oluşturacağından ortaya çıkan tutar vergi matrahından düşürülecektir. Bu sayede işletme ödeyeceği vergi
mikatrını azaltarak bir avantaj sağlayacaktır.
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4.2 Yenileme Fonu
Mükelleflerin belirli şartları sağlaması halinde muhasebe kayıtlarında yenileme fonu hesabını kullanarak vergilerini erteleme imkânı
bulunmaktadır. Bu hesap içerik itibariyle vergi ertelenmesine olanak sunmaktadır. İşletmelerin bu fondan yararlanabilmesi için
belirli şartları taşıması gerekmektedir. Bunlar sırasıyla; Hacırüstemoğlu,1997).
-

Yenileme fonu ayıracak işletme bilanço esasına gore defter tutmalı,

-

Yenilenmesi planlanan iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulması,

-

Söz konusu yenilemenin 3 yıl içinde yapılması,

-

Satılan ve yerine alınacak iktisadi kıymetin aynı niteliğe sahip olması gerekmektedir. (Hacırüstemoğlu,1997).

4.3 Amortisman Ayrılması
Maddi duran varlıklar öne, işletmelerin esas faaliyet alanına bakılmaksızın bilançolarında önemli bir yer teşkil etmektedir. Maddi
duran varlıklar kalemi, hizmet ya da ticaret işletmelerinin bilançolarında çok fazla bir yük teşkil etmezler. Buna rağmen yapılacak
olan muhasebe kayıtları veya raporlamada
Ticaret ve hizmet işletmelerinde maddi duran varlıklara çok fazla yatırım yapılmasa bile, mevcut duran varlıklarla ilgili muhasebe
işlemleri, muhasebe akışı ve raporlamada önemli bir yer tutmaktadır. Üretim işletmelerinde ise, önce duran varlıklara yatırım
yapılması gerekmekte, daha sonra ise satın alınan duran varlıkların aktifleştirilmesi ve söz konusu varlıklarda oluşacak değer
kaybının amortisman aracılığıyla gidere dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu işlemler işletmelerin finansal tablolarının gerçek durumu
yansıtması açısından oldukça önemlidir. Öte yandan, üretim işletmelerinde amortisman paylarının sadece dönem gideri olarak değil
aynı zamanda üretilen mamullerin maliyetini etkileyen bir maliyet unsuru olduğu da göz ardı edilmemelidir (Çelik, 2009).
Bir iktisadi kıymete amortisman ayrılması için gerekli koşullardan biri iktisadi kıymetin bir yıldan fazla kullanılacak olmasıdır.
İşletmede bulunan bir yıldan fazla kullanılması mümkün olmayan kıymetler değeri ne kadar da yüksek olursa olsun doğrudan gider
olarak yazılır. Yani ölçüt iktisadi kıymetin bilfiil bir yıldan fazla kullanılması değil, bir yıldan fazla kullanılabilir olmasıdır.
(Özbalcı, 2006).
Amortisman uygulaması iki farklı şekilde yapılabilmektedir. Birincisi normal amortisman yöntemi ve diğeri ise hızlandırılmış
amortisman yöntemidir. Bu yöntemlerden hızlandırılmış amortisman yöntemi bir vergi teşvik uygulaması olarak kullanılabilir.
Hızlandırılmış amortisman uygulamaları amortismana tabi varlıkların iktisadi ömürleri süresince uğrayacakları değer kayıplarının
başlangıçta daha büyük oranlarda, daha sonraları ise giderek azalan oranlarda gider olarak indirilmesini öngörür (Tekin, 2006).
4.4 Girişim Sermayesi Fonu Ayırma
Türkiye’de kurulmuş ya da kurulacak olan girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilgili dönem kazancından girişim sermayesi fonu
ayrılabilir. Ayrılan bu fonu beyan edilen gelirin %10’unu ve aynı zamanda öz sermayenin %20’sini aşamaz. Söz konusu fon miktarı
işletme tarafından indirim konusu yapılabilir.
Vergi Usul Kanunu’nun 325/A maddesi uyarınca ayrılan bu fon tutarları pasifte geçici bir hesapta tutulur. Bu sebepten ötürü girişim
sermayesi fonunu sadece kurumlar vergisi mükellefleri ve bilanço esasına tabi gelir vergisi mükellefleri ayırabilir. Ayrılan bu fon
tutarının vergiye konu olabilmesi için işletmeden çekilmesi, ortaklara dağıtılması, mükellefler tarafından iş terkinin yapılması,
işletmenin tasfiyesi, devredilmesi veya bölünmesi ya da yatırım fonu katılma paylarının elden çıkarılmasından itibaren altı ay
içerisinde tekrar aynı amaç için kullanılmaması gerekmektedir.

5.Yöntem
Araştırma evrenini Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren Gıda, Tekstil, Mobilya, Metal, Plastik ve Otomotiv sektöründe faaliyette
bulunan Şahıs İşletmesi, Kollektif Şirket, Limited Şirket ve Anonim Şirket sahip ve yöneticileri oluşturmaktadır. Bu bağlamda
anketler rastgele yöntemle ilgili ana kütledeki girişimci ve yöneticilere yüz yüze teknikle uygulanmış ve 385 anket değerlendirmeye
alınmıştır.
Araştırmada kullanılan ölçek, doktora çalışmasında üretilen Muhasebe uygulamalafrı ile vergiden kaçınma ve vergi kaçırma üzerine
bir araştırma adlı doktora çalışmasında geliştirilen “Vergiden Kaçınma -I- Ölçeği’dir. Ölçek 12 soru ve beş boyuttan oluşmakta
olup toplam varyansı (açıklayıcılık) 66,419’dur. Ölçeğe ilişkin boyutların etki düzeyleri “yasal etki boyutu üç yargıdan oluşmakta
ve varyans 15,840”, “mesleki yetkinlik boyutu üç yargıdan oluşmakta ve varyans 15,773”, “Tercih ve eğilimler boyutu iki yargıdan
oluşmakta ve varyans 11,995”, “Vergiden Kaçınma boyutu iki yargıdan oluşmakta ve varyans 11,856” ve “Vergi Kaçırma boyutu
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iki yargıdan oluşmakta ve varyans 10,995’tir. Ölçeğin KMO değeri (0,807), Bartlett’s Test of Sphericity sig. Değeri (0.000),
Cronbach’s Alpha (α) (0,718)’dir.
Veriler istatistik analiz programı SPSS 24,00 ile parametrik test teknikleri (Frekanslar, t testi, Anova (F), Korelasyon ve Regresyon
Analizleri) kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.

6. Bulgular ve Yorumlama
Araştırma kapsamında toplanan anket formlarında ilk grup sorular katılımcıların demografik özelliklerini içermekte ve araştırmaya
katılan işletme sahip yöneticilerinin temel niteliklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Katılımcıların demografik özelliklerine
ilişkin verilere frekans analizleri uygulanmış, elde edilen bulgular; frekanslar, yüzdeler ve yorumlama şeklinde değerlendirilmiştir.
6.1. Katılımcıların demografik özelliklerinin değerlendirilmesi
Katılımcıların demografik özellikleri bağlamında; cinsiyet, yaş, eğitim durumu, işletmenin faaliyet alanı, süresi, vergi türü, cirosu
ve çalışan sayısı gibi değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmaya katılan girişimci ve yöneticilerinin demografik özelliklerine ilişkin
frekanslar aşağıda tablo 4,1’de verilmiştir.
Tablo 6.1: Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulguların dağılımları çizelgesi
Cinsiyetiniz
Erkek
Kadın
Toplam
Yaşınız
20-30
31-40
41-50
51 +
Toplam
Eğitim Durumu
İlköğretim
Lise
Lisans
Yüksek Lisans
Toplam
Faaliyet alanı
Gıda
Tekstil
Mobilya
Metal, plastik
Otomotiv
Diğer
Toplam
Vergi türü
Gelir Vergisi
Kurumlar V
Toplam

f
320
65
385
f
56
99
138
92
385
f
87
168
86
44
385
f
85
54
40
31
31
144
385
f
326
59
385

%
83,1
16,9
100,0
%
14,5
25,7
35,8
23,9
100,0
%
22,6
43,6
22,3
11,4
100,0
%
22,1
14,0
10,4
8,1
8,1
37,4
100,0
%
84,7
15,3
100,0

∑%
83,1
100,0
∑%
14,5
40,3
76,1
100,0
∑%
22,6
66,2
88,6
100,0
∑%
22,1
36,1
46,5
54,5
62,6
100,0
∑%
84,7
100,0

Faaliyet süresi
5 yıldan az
5-10 yıl
11-20 Yıl
20 yıldan fazla
Toplam
Y.Cirosu
0-250.000 TL
250.000-750.000TL
750.000-1.250.000 TL
1.250.000- 1.750.000 TL
1.750.000 TL üstü
Toplam
İşletmenin türü
Şahıs İşletmesi
Kollektif Şirket
Limited Şirket
Anonim Şirket
Toplam
Çalışan sayısı
1- 50 arası
51- 100 arası
101- 150 arası
151- 200 arası
201 ve üstü
Toplam

f
74
113
167
31
385
f
118
96
54
53
64
385
f
268
17
80
20
385
f
344
25
11
3
2
385

%
19,2
29,4
43,4
8,1
100,0
%
30,6
24,9
14,0
13,8
16,6
100,0
%
69,6
4,4
20,8
5,2
100,0
%
89,4
6,5
2,9
0,8
0,5
100,0

∑%
19,2
48,6
91,9
100,0
∑%
30,6
55,6
69,6
83,4
100,0
∑%
69,6
74,0
94,8
100,0
∑%
89,4
95,8
98,7
99,5
100,0

Tablo 6.1’e göre araştırma bağlamında katılımcıların cinsiyetlerine göre dağılımları incelendiğinde, % 83,1’inin (320 kişi) erkek,
% 16,9'unun (65 kişi) kadın olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda katılımcıların çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır.
Yine katılımcıların yaşlarına göre dağılımları incelendiğinde, % 35,8'inin (139 kişi ) 41-50 yaş, % 25,7'sinin (99 kişi) 31-40 yaş,
%23,9'unun (92 kişi) 51ve üstü yaş, % 14,5'inin (56 kişi) 20-30 yaş aralığında bireylerden oluşmaktadır. Bu bağlamda katılımcıların
yaklaşık %86’sının orta yaş kuşağı girişimci ve yöneticilerden oluştuğu tespit edilmiştir.
Katılımcılarının eğitim durumlarına göre dağılımları incelendiğinde, % 43,6'sının (168 kişi) lise, % 22,6'sının (87 kişi) ilköğretim,
% 22,3'ünün (86 kişi) lisans, %11,4'ünün (44 kişi) yüksek lisans düzeyinde eğitime sahip olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda
katılımcıların yaklaşık %68’inin her hangi bir üniversite mezunu olmadığı, ayrıca katılımcılardan hiç birinin doktora yapmadığı
tespit edilmiştir.
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Katılımcıların Faaliyet alanlarına göre dağılımları incelendiğinde, %37,4'ünün (144 kişi) diğer, %22,1'inin (85 kişi) Gıda,
%14’ünün (54 kişi) Tekstil, %10,4'ünün (40 kişi) Mobilya, %8,1'inin (31 kişi) Metal, plastik ve %8,1'inin (31 kişi) ise otomotiv
sektörü sahip ve yöneticileri olduğu belirlenmiştir.
Katılımcıların vergi türlerine göre dağılımları incelendiğinde; %84,7'sinin (326 kişi) Gelir vergisi ve %15,3’ünün (59 kişi)
Kurumlar vergisi mükellefleri olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda katılımcıların çoğunluğunu gelir vergisi mükelleflerinden
oluştuğu tespit edilmiştir.
Katılımcıların faaliyet süresine göre dağılımları incelendiğinde, % 43,4'ünün (167 kişi) 11-20 yıl, % 29,4'ünün (113 kişi) 5-10 yıl,
% 19,2'sinin (74 kişi) 5 yıldan az, %11, ve % 8,1’inin de (31 kişi) 20 yıldan fazla çalışma süresine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu
bağlamda katılımcıların yaklaşık %73’ünün 5-20 yıl arası faaliyet süresine sahip işletmeler olduğu tespit edilmiştir.
Katılımcıların cirolarına göre dağılımları incelendiğinde, % 30,6'sının (118 işletme) 0-250000TL, % 24,9'unun (96 işletme) 250000750000 TL arası, %16.6’sının (64 işletme) 1750000 TL ve üstü,% 14'ünün (54 işletme) 750000-1250000TL arası ve %13,8'inin de
(53 işletme) 125000-1750000TL arası yıllık ciroya sahip olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda katılımcıların yaklaşık %45’inin
750.000TL ve üzeri yıllık ciro ya sahip olduğu tespit edilmiştir.
Katılımcı işletmelerin türüne göre dağılımları incelendiğinde, % 69,6'sının (268 kişi) şahıs işletmesi, % 20,8'inin (80) Limited şirket,
% 5,2'sinin (20) Anonim şirket ve %4,4'ünün (17) Kollektif şirket sahibi ya da yöneticisi olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda
katılımcıların yaklaşık %95’inin KOBİ işletmeleri olarak ifade edilen küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğu tespit edilmiştir.
Katılımcıların çalışan sayılarına göre dağılımları incelendiğinde, % 89, 4'ünün (344 kişi) 1-50 arası işçi, % 6,5'inin (25 kişi) 51-100
arası işçi, % 2,9'unun (11 kişi) 101-150 arası işçi, %0,8’inin (3 kişi) 151-200 arası işçiye ve %0,5’ini de (2kişi) 201 ve üzeri işçi
çalıştırdığı belirlenmiştir. Bu bağlamda katılımcıların tamamı kobi olarak ifade edilen işletme sınıflarından olduğu ve yaklaşık
%90’ının 50 kişi ve altında yer alan küçük işletme sınıfında yer aldıkları tespit edilmiştir.
6.2. Demografik değişkenler bağlamında Vergiden Kaçınma -1- ölçeği açısından farklılıkların karşılaştırması
Katılımcıların demografik özellikleri bağlamında “Vergiden Kaçınma -1- Ölçeği” boyutları açısından 0,05 anlamlılık seviyesi ya
da %95 güvenilirlikte farklılaşma olup olmadığını ortaya koymak üzere ikili değişkenler için t-Testi ve üç ve daha fazla değişkenler
için ANOVA (F) analizleri yapılmıştır. Farklılık oluşması durumunda; farklılığın kimin lehine ya da aleyhine olduğuna t testleri
için ortalamalar üzerinden; Anova (F) analizlerinde ise PostHoc Tukey HSD testleri yapılarak karar verilmiş ve yorumlanmıştır.
Analizlerde sadece farlılıkların olduğu tablolar gösterilmiş, farklılık söz konusu olmayanlar sadece ifade edilmiştir.
Tablo 6.2: Vergiden kaçınma -1- ölçeği boyutlarının katılımcıların cinsiyetine göre farklılık analizleri
Group Statistics
Cinsiyetiniz
Yasal Etki Boyutu
Mesleki Yetkinlik Boy.
Tercih Etkisi Boyutu
Vergiden Kaçınma B
Vergi Kaçırma Boyutu

N
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

320
65
320
65
320
65
320
65
320
65

t-test for Equality of Means

Ortalama
3,2385
3,3641
3,0844
3,4000
3,2000
3,3846
3,1375
3,4231
3,0922
3,0923

Std.
Sapma
0,98670
0,86145
1,01957
0,90177
1,08668
1,00689
1,04289
0,88931
1,03016
0,98779

Ort.Std.
Hatası
0,05516
0,10685
0,05700
0,11185
0,06075
0,12489
0,05830
0,11030
0,05759
0,12252

t
-0,954
-1,044
-2,318
-2,514
-1,264
-1,329
-2,060
-2,289
-0,001
-0,001

sd
383
101,213
383
100,196
383
96,780
383
103,135
383
94,477

p.
0,340
0,299
0,021
0,014
0,207
0,187
0,040
0,024
0,999
0,999

Katılımcıların cinsiyet değişkenine Vergiden kaçınma -1- ölçeği boyutları açısından 0,05 anlamlılık seviyesi ya da %95
güvenilirlikte farklılaşma olup olmadığı tek yönlü varyans (t-testi) analizleri ile test edilmiştir. Analizler sonucunda Vergiden
kaçınma -1- ölçeği boyutları açısından cinsiyet değişkenine göre “Mesleki Yetkinlik boyutu t=100,196; p<0,05” ve “Vergiden
Kaçınma Boyutunun t=103,135; p<0,05” farklandığı tespit edilmiştir. Mesleki yetkinlik boyutu açısından farklılığın kaynağı
değerlendirildiğinde farklılığın kadın girişimci ve yöneticiler lehine (µ=3,40), erkek girişimci ve yöneticiler aleyhine olduğu tespit
edilmiştir. Bu bağlamda kadın girişimci ve yöneticilerin mesleki yetkinlik açısından daha iyi durumda ve yetkinlik kavramına daha
duyarlı oldukları söylenebilir.
Vergiden Kaçınma Boyutu açısından farklılığın kaynağı değerlendirildiğinde farklılığın kadın girişimci ve yöneticiler lehine
(µ=3,42), erkek girişimci ve yöneticiler aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda kadın girişimci ve yöneticilerin vergiden
kaçınma ya da vergi kaçırmaya daha duyarlı oldukları söylenebilir.
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Analizler sonucunda diğer boyutlar olan “yasal etki, tercih etkisi ve vergi kaçırma boyutları açısından cinsiyet değişkenine göre bir
farklılığın olmadığı yani girişimci ve yöneticilerin ilgili boyutlar açısından davranışlarının değişim göstermediği söylenebilir
(p>0,05).
Analizler sonucunda katılımcıların “yaş”, “eğitim düzeyi”, “Faaliyet alanı”, “Faaliyet süresi”,” Vergi türü” ve “İşletmenin türü”
değişkenlerine göre Vergiden kaçınma -1- ölçeği alt boyutlarında herhangi bir farklılaşma olmadığı (p>0,05) tespit edilmiştir. Bu
bağlamda girişimci ve yöneticilerin Vergiden Kaçınma davranışı açısından “yaş”, “eğitim düzeyi”, “Faaliyet alanı”, “Faaliyet
süresi”,” Vergi türü” ve “İşletmenin türü” değişkenlerinin etkisinin aynı olduğu ya da olmadığı söylenilebilir.
Tablo 6.3: Vergiden kaçınma -1- ölçeği boyutlarının İşletmenin yıllık cirosuna göre farklılık analizleri
Yıllık ciro değişkeni
Yasal Etki Boyutu

Mesleki Yetkinlik Boyutu

Tercih Etkisi Boyutu

Vergiden Kaçınma Boyutu

Vergi Kaçırma Boyutu

Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam

ANOVA
Kareler
Toplamı
6,859
352,056
358,915
11,689
377,348
389,037
9,619
433,806
443,426
2,733
399,239
401,971
5,939
395,038
400,977

sd
4
380
384
4
380
384
4
380
384
4
380
384
4
380
384

Ortalamanın
karesi
1,715
0,926

F

p.

1,851

0,118

2,922
0,993

2,943

0,02

2,405
1,142

2,107

0,079

0,683
1,051

0,65

0,627

1,485
1,04

1,428

0,224

İşletmenin yıllık cirosuna göre Vergiden kaçınma -1- ölçeği boyutları açısından 0,05 anlamlılık seviyesi ya da %95 güvenilirlikte
farklılaşma olup olmadığını ortaya koymak üzere yapılan Anova (F) analizleri sonucunda İşletmenin yıllık cirosu değişkenine göre
Vergiden kaçınma -1- ölçeği boyutlarından “mesleki yetkinlik boyutunun (F=2,943; p<0,05)”, farklandığı tespit edilmiştir.
Farklılığın kaynağına tespit etmek amacıyla PostHoc Tukey HSD analizi yapılmıştır.
Tablo 6.4: Vergiden kaçınma -1- ölçeği alt boyutlarından mesleki yetkinlik boyutunun İşletmenin yıllık cirosu değişkenine farklılık
kaynağı analizi
Dependent Variable:

Tukey
HSD

Mesleki Yetkinlik

(I) yıllık toplam cirosu
0-250.000 TL 250.000-750.000TL
750.000-1.250.000 TL

Mean
Difference
Std.
(I-J)
Error
0,16949 0,13697

Sig.
0,729

95% Confidence
Interval
Lower Upper
Bound Bound
-0,2059 0,5449

0,39789 0,16372

0,110

-0,0509

0,8466

*

1.250.000- 1.750.000 TL

,49968

0,16478

0,022

0,0480

0,9513

1.750.000 TL üstü

0,19032 0,15470

0,734

-0,2337

0,6143

İşletmenin yıllık cirosu değişkenine göre Vergiden kaçınma -1- ölçeği boyutlarından mesleki yetkinlik boyutundaki farklılaşmanın
kimin lehine kimin aleyhine olduğunu tespit etmek üzere yapılan PostHoc Tukey HSD analizi sonucunda ilgili farklılığın 250.000
TL’ye kadar geliri olanlar lehine 1,250.000-1,750.000 TL arası geliri olanlar aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda geliri
250.000 TL altında geliri olan girişimci ve yöneticilerin vergiden kaçınma konusunda genel standartlara göre eğitilmiş muhasebeci
ve denetçilerin yeterliliği ve vergi oranlarının vergiden kaçınma yollarının aranmasına sebebiyet verdiği konusunda, özellikle
1,250.000-1,750.000 TL arası geliri olan girişimci ve yöneticilere nazaran daha olumlu düşündükleri, mali müşavirlerine daha fazla
güvendikleri söylenebilir.
Tablo 6.5: Vergiden kaçınma -1- ölçeği boyutlarının İşletmenin personel sayısı değişkenine göre farklılık analizleri
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Personel sayısı değişkeni
Yasal Etki Boyutu

Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Mesleki Yetkinlik Boyutu Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Tercih Etkisi Boyutu
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Vergiden Kaçınma Boyutu Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Vergi Kaçırma Boyutu
Gruplar arası
Grup içi
Toplam

ANOVA
Kareler
Toplamı
4,896
354,019
358,915
0,386
388,652
389,037
12,897
430,529
443,426
2,329
399,642
401,971
2,552
398,425
400,977

Ortalamanın
karesi
1,224
0,932

sd
4
380
384
4
380
384
4
380
384
4
380
384
4
380
384

F

p.

1,314

0,264

0,096
1,023

0,094

0,984

3,224
1,133

2,846

0,024

0,582
1,052

0,554

0,696

0,638
1,048

0,608

0,657

İşletmenin personel sayısı değişkenine göre Vergiden kaçınma -1- ölçeği boyutları açısından 0,05 anlamlılık seviyesi ya da %95
güvenilirlikte farklılaşma olup olmadığı Anova (F) tekniği ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda İşletmenin personel sayısı
değişkenine göre Vergiden kaçınma -1- ölçeği boyutlarından “tercih etkisi boyutunun (F=2,846; p<0,05)”, eğitim değişkenine göre
farklandığı tespit edilmiştir. Farklılığın kaynağını tespit etmek ve yorumlayabilmek için PostHoc Tukey HSD tekniği ile analiz
edilmiştir. Yapılan PostHoc Tukey HSD analizi sonucunda çalışan sayılarına göre tercih etkisi boyutundaki farklılığın rastlantısal
yani tesadüfi olduğu tespit edilmiştir.
6.6. Vergiden kaçınma -I- ölçeğinin vergiden kaçınma davranışıyla ilişki (korelasyon) analizleri
Ural ve Kılıç'a göre değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyi, korelasyon katsayısının 0-0,29 arasında olması durumunda zayıf veya
düşük, 0,30-0,64 arasında olması durumunda orta, 0,65-0,84 arasında olması durumunda kuvvetli veya yüksek, 0,85-1 arasında
olması durumunda ise çok kuvvetli veya çok yüksek şeklinde yorumlanır. Korelasyon katsayısının karesine (r2) "belirlilik
(determinasyon) katsayısı" denir. Bu katsayı, bir değişkenin diğer değişkene hangi oranda bağlı olduğunu gösteren, bir değişkendeki
değişimlerin yüzde kaçının diğer değişken tarafından açıklanacağını belirten katsayıdır. Bu sayı 0 ile 1 arasında değer alır (Ural ve
Kılıç, 2013, 245). Araştırma kapsamında “Vergiden Kaçınma Davranışı” ile Vergiden kaçınma -1- ölçeği boyutları arası ilişki
düzeyini göstermek üzere korelasyon analizleri yapılmış ve yorumlanmıştır.
Tablo 6.6: Vergiden kaçınma davranışı ile vergiden kaçınma -1- ölçeği boyutları arası ilişki çizelgesi

Vergiden kaçınma
Davranışı

Pearson Korelasyon
p.
N
Yasal Etki Boyutu Pearson Korelasyon
p.
N
Mesleki Yetkinlik Pearson Korelasyon
Boyutu
p.
N
Tercih Etkisi
Pearson Korelasyon
Boyutu
p.
N
Vergiden Kaçınma Pearson Korelasyon
Boyutu
p.
N
Vergi Kaçırma
Pearson Korelasyon
Boyutu
p.

Correlations
Vergiden
kaçınma
Yasal
1
385
,633**
0,000
385
,731**
0,000
385
,569**
0,000
385
,547**
0,000
385
,499**
0,000

Mesleki

Tercih

Kaçınma

Kaçırma

1
385
,324**
0,000
385
,244**
0,000
385
,288**
0,000
385
,159**
0,002

509

1
385
,208**
0,000
385
,253**
0,000
385
,186**
0,000

1
385
,181**
0,000
385
,142**
0,005

1
385
0,064
0,211
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N
385
385
385
385
385
385
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Yapılan korelasyon analizi sonucu Vergiden kaçınma Davranışı ile vergiden kaçınma -1- ölçeği boyutlarından “Mesleki Yetkinlik
Boyutu (r=0,731; r2=0,534)” yargıları arasında doğrusal, pozitif yönde, çok güçlü ve kuvvetli bir ilişki söz konusudur. Ayrıca “Yasal
Etki Boyutu (r=0,633; r2=0,400)”, “Tercih Etkisi Boyutu (r=0,569; r 2=0,323), “Vergiden Kaçınma Boyutu (r=0,547; r2=0,299)” ve
“Vergiden Kaçırma Boyutu (r=0,385; r2=0,148)”, yargıları açısından da doğrusal, pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki söz konusu
olduğu söylenebilir.
Ayrıca korelasyon analizi sonucu ile vergiden kaçınma -1- ölçeği boyutlarından “Mesleki Yetkinlik Boyutunun (r=0,731; r 2=0,534)”
Vergiden kaçınma Davranışına %53,4 oranında etkide bulunduğu, kaçınma davranışının %53,4’ünü açıkladığı söylenebilir. Ayrıca
“Yasal Etki Boyutunun (r=0,633; r 2=0,400)” Vergiden kaçınma Davranışına %40,0 oranında etkide bulunduğu, kaçınma
davranışının %40’ını açıkladığı, “Tercih Etkisi Boyutunun (r=0,569; r 2=0,323) Vergiden kaçınma Davranışına %32,3 oranında
etkide bulunduğu, kaçınma davranışının %32,3’ünü açıkladığı, “Vergiden Kaçınma Boyutunun (r=0,547; r2=0,299) Vergiden
kaçınma Davranışına %29,9 oranında etkide bulunduğu, kaçınma davranışının %29,9’unu açıkladığı” ve “Vergi Kaçırma Boyutu
(r=0,385; r2=0,148) Vergiden kaçınma Davranışına %14,8 oranında etkide bulunduğu, kaçınma davranışının %14,8’ini açıkladığı”
söylenebilir.
Bu bağlamda vergiden kaçınma -1- ölçeği boyutlarından “Mesleki Yetkinlik” ve “Yasal Etki” Boyutlarının tek başlarına Vergiden
kaçınma Davranışının yaklaşık %94’ünü açıkladığı yorumlanabilir.
6.7. Vergiden kaçınma -ı- ölçeği boyutlarının vergiden kaçınma davranışı üzerine etki (regresyon) analizleri
Regresyon analizi, aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkiyi
kullanarak o konu ile ilgili tahminler (estimation) ya da kestirimler (prediction) yapabilmek amacıyla yapılır. Regresyon analizi
temel olarak değişkenler arasında ilişkinin niteliğini tespitini amaçlar. Bağımsız değişken olarak bir değişken kullanılırsa basit
regresyon, iki veya daha fazla değişken kullanılırsa çoklu regresyon analizinden söz edilir. Amaç her tahmin değişkeninin bağımlı
değişkendeki toplam değişmeye olan katkısının tespit edilmesi ve dolayısıyla tahmin değişkenlerinin doğrusal kombinasyonunun
değerinden hareketle kriter değerinin tahmin edilmesidir (www.frekans.com.tr)
Regresyon analizi ile; bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında Belirli koşulların kontrol edilmesi durumunda özel bir değişken
veya değişkenler grubunun diğer değişken veya değişkenler üzerindeki etkisi nedir ve nasıl değişir? gibi sorulara cevap bulmaya
çalışılır (istatistikanaliz.com)
Vergiden kaçınma -1- ölçeği boyutlarının Vergiden kaçınma Davranışı üzerine etkisi regresyon analizleri yapılmış ve aşağıdaki
bulgulara ulaşılmıştır.
Tablo 6.7: Vergiden kaçınma -1- ölçeği boyutlarının vergiden kaçınma davranışı üzerine etki çizelgesi
Model Summaryb

Model
1

R
,994a

R2
0,989

Değişim Statistikleri
Tahminin
Düzeltilmiş
Std.
R2
F
p. F
Durbin2
R
Hatası Değişimi Deşimi
sd1 sd2 Deşimi Watson
0,988
0,06814
0,989 6551,222
5 379
0,000
1,874

a. Predictors: (Constant), Boyut5, Boyut4, Boyut3, Boyut2, Boyut1
b. Dependent Variable: Vergiden kaçınma
Vergiden kaçınma -I- ölçeği yargı cümlelerinin Vergiden Kaçınma davranışı üzerine etkisini anlamak üzere 0,01 anlamlılık
seviyesinde yani %99 güvenilirlikte yapılan çoklu regresyon (etki) analiziyle (Tablo 5.7) incelenmiştir. Yapılan regresyon analizi
sonucunda p<0.01 anlamlılık seviyesinde Vergiden kaçınma -I- ölçeği yargı cümlelerinin Vergiden Kaçınma davranışı üzerinde
0,994 (%99,4) oranında, doğrusal ve pozitif yönde çok güçlü bir şekilde etkide bulunduğu tespit edilmiştir (R= 0,994; R 2= 0,989;
Düzeltilmiş R2 =0,988; F=6551,222; p<0.01).
ANOVAa
Model
1 Regression
Residual
Toplam

Kareler Toplamı

sd

152,097
1,760
153,856

5
379
384

Ortalamanın
karesi
30,419
0,005
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a. Dependent Variable: Vergiden kaçınma
b. Predictors: (Constant), Boyut5, Boyut4, Boyut3, Boyut2, Boyut1
Tablo 6.8: Vergiden kaçınma -1- ölçeği yargı cümlelerinin “Vergiden Kaçınma Davranışı” üzerine etki yönü ve gücü çizelgesi
Unstand.
Sta.
Coefficients Coeff
Std.
B
Error Beta
0,018
0,044
0,185 0,004 0,283

t
-2,393

Coefficientsa
95,0% Güven
aralığı for B
Correlations
Lower Upper Zero- Parti
Sig. Bound Bound order
al
Part
0,017 -0,080 -0,008

46,643

0,000

0,177

0,193 0,633

Mesleki Y. 0,281 0,004 0,447

74,617

0,000

0,274

0,289 0,731

Tercih E.B

0,184 0,003 0,312

54,088

0,000

0,177

0,191 0,569

V.Kaçınma 0,171 0,004 0,276

47,087

0,000

0,163

0,178 0,547

0,191 0,003 0,309 54,723
V.Kaçırma
a. Dependent Variable: Vergiden kaçınma

0,000

0,185

0,198 0,499

Model
1 (Constant)
Yasal E.B

0,92
3
0,96
8
0,94
1
0,92
4
0,94
2

0,25
6
0,41
0
0,29
7
0,25
9
0,30
1

Collinearity
Statistics
Tolera
nce
VIF

0,820
0,840
0,906
0,880
0,947

1,22
0
1,19
1
1,10
4
1,13
6
1,05
6

Tablo 5.7 de görüleceği üzere %99 güvenilirlik ve 0.01 anlamlılık seviyesinde Vergiden kaçınma -1- ölçeği ifadelerinin “Vergiden
Kaçınma davranışını” 0,994 (%99,4) oranında, doğrusal ve pozitif yönde, çok güçlü bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Bu
bağlamda regresyon denklemi aşağıdaki şekilde oluşmaktadır (Tablo 8).
Y= a + b1X1+ b2X2+ …. +bnXn regresyon formülasyonunda etki değerleri yerlerine yerleştirildiğinde;
Vergiden Kaçınma Davranışı=-0,044 + 0,283XYasal etki + 0,447XMesleki Yetkinlik + 0,312XTercih ve Eğilimler + 0,276XVergiden Kaçınma + 0,309Xvergi
kaçırma şeklinde ifade edilebilir.
Yapılan regresyon analizi sonucu Vergiden kaçınma -1- ölçeği yargı cümlelerinin “Vergiden Kaçınma Davranışı” üzerine pozitif
yönde çok güçlü bir şekilde %99,4 oranında etkide bulunduğu tespit edilmişti. Bu bağlamda Vergiden kaçınma -1- ölçeği yargı
cümlelerinin Vergiden Kaçınma davranışı üzerine doğrusal ve pozitif yönde en fazla etki gücüne sahip olan parametreleri “Mesleki
Yetkinlik boyutu 0,447 (%44,7)”, “Tercih ve Eğilimler boyutu 0,312 (%31,2)”, “Vergi Kaçırma Boyutu 0,309 (%30,9)”, “Yasal
Etki Boyutu 0,283 (%28,3)” ve “Vergiden Kaçınma Boyutu 0,276 (%27,6)” oranlarında doğrusal ve pozitif yönde orta şiddette
etkide bulundukları tespit edilmiştir. Bu bağlamda Vergiden kaçınma -1- ölçeği yargı cümlelerinin “Vergiden Kaçınma Davranışı”
üzerinde pozitif yönlü çok güçlü etkisi olduğu tespit edilmiştir.
7. Sonuç ve Değerlendirme
Muhasebe ve vergi uygulamaları birbirlerinden bağımsız değil aksine iç içe geçmiş kavramlardır. Vergiyi doğuran olay ve ödenecek
vergi miktarı yapılan muhasebe kayıtlarının sonucunda netlik kazanmaktadır. Bu sebepten ötürü yapılan bu çalışmada muhasebe ve
vergi kavramları bir bütün olarak ele alınıp işletmelerin elde edecekleri kazanımlar ve varsa vergisel avantajlar vurgulanmıştır.
Bu çalışmada mükelleflerin vergiye karşı bakış açılarını belirlemek amacıyla Diyabakır ilinde faaliyet gösteren işletme sahip ve
yöneticilerinin vergiden kaçınma algılarını belirlemek için nicel bir araştırma yapılmıştır. Bu kapsamda mükelleflerin vergiden
kaçınma konusu ile ilgili düşünceleri alınmış ve vergiden kaçınma düşüncesinin yaş, cinsiyet, faaliyet süresi, eğitim durumu,
mükellefiyet türü ve yıllık gelire göre farklılık yaratıp yaratmadığı değerlendirilmiştir.
Araştırma kapsamında İşletme girişimci ve yöneticilerinin vergiden kaçınma davranışlarını ölçmek üzere yapılan uygulamada
aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.
Katılımcıların yaklaşık %85’inin erkek girişimci ve yöneticilerden oluştuğu, yaşlarının yaklaşık 31-50 yaş aralığında yani orta yaş
kuşağı bireylerden oluştuğu ve bunların yaklaşık yarısına yakınının bir üniversite ve yüksek lisans mezunu kişiler olduğu tespit
edilmiştir.
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Katılımcıların yaklaşık %63’ünü gıda, tekstil, mobilya, metal, plastik ve otomotiv sektöründe faaliyette bulunan firmaların
oluşturduğu ve bunların yaklaşık %82’sinin 5 yıldan fazla faaliyet süresine ve 750.000TL ve üzeri yıllık ciro ya sahip olduğu tespit
edilmiştir.
Katılımcıların çoğunluğunun gelir vergisi mükelleflerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Katılımcıların yaklaşık %95’inin KOBİ
işletmeleri olarak ifade edilen küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğu tespit edilmiştir.
Katılımcıların tamamı KOBİ olarak ifade edilen işletme sınıflarından olduğu ve yaklaşık %90’ının 50 kişi ve altında çalışanı olan
küçük işletme sınıfında yer aldıkları tespit edilmiştir.
Analizi sonucu Vergiden kaçınma Davranışı ile vergiden kaçınma -1- ölçeği boyutlarından “Mesleki Yetkinlik Boyutu (r=0,731;
r2=0,534)” yargıları arasında doğrusal, pozitif yönde, çok güçlü ve kuvvetli bir ilişki söz konusudur. Ayrıca “Yasal Etki Boyutu
(r=0,633; r2=0,400)”, “Tercih Etkisi Boyutu (r=0,569; r 2=0,323), “Vergiden Kaçınma Boyutu (r=0,547; r 2=0,299)” ve “Vergiden
Kaçırma Boyutu (r=0,385; r2=0,148)”, yargıları açısından da doğrusal, pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki söz konusu olduğu
tespit edilmiştir.
Ayrıca korelasyon analizi sonucu ile vergiden kaçınma -1- ölçeği boyutlarından “Mesleki Yetkinlik Boyutunun (r=0,731; r 2=0,534)”
Vergiden kaçınma Davranışına %53,4 oranında etkide bulunduğu, kaçınma davranışının %53,4’ünü açıkladığı söylenebilir. Ayrıca
“Yasal Etki Boyutunun (r=0,633; r 2=0,400)” Vergiden kaçınma Davranışına %40,0 oranında etkide bulunduğu, kaçınma
davranışının %40’ını açıkladığı, “Tercih Etkisi Boyutunun (r=0,569; r2=0,323) Vergiden kaçınma Davranışına %32,3 oranında
etkide bulunduğu, kaçınma davranışının %32,3’ünü açıkladığı, “Vergiden Kaçınma Boyutunun (r=0,547; r 2=0,299) Vergiden
kaçınma Davranışına %29,9 oranında etkide bulunduğu, kaçınma davranışının %29,9’unu açıkladığı” ve “Vergi Kaçırma Boyutu
(r=0,385; r2=0,148) Vergiden kaçınma Davranışına %14,8 oranında etkide bulunduğu, kaçınma davranışının %14,8’ini açıkladığı”
tespit edilmiştir.
Bu bağlamda vergiden kaçınma -1- ölçeği boyutlarından “Mesleki Yetkinlik” ve “Yasal Etki” Boyutlarının tek başlarına vergiden
kaçınma davranışının yaklaşık %94’ünü açıkladığı Ayrıca korelasyon analizi sonucu ile vergiden kaçınma -1- ölçeği boyutlarından
“Mesleki Yetkinlik Boyutunun (r=0,731; r 2=0,534)” Vergiden kaçınma Davranışına %53,4 oranında etkide bulunduğu, kaçınma
davranışının %53,4’ünü açıkladığı söylenebilir. Ayrıca “Yasal Etki Boyutunun (r=0,633; r 2=0,400)” Vergiden kaçınma Davranışına
%40,0 oranında etkide bulunduğu, kaçınma davranışının %40’ını açıkladığı, “Tercih Etkisi Boyutunun (r=0,569; r 2=0,323)
Vergiden kaçınma Davranışına %32,3 oranında etkide bulunduğu, kaçınma davranışının %32,3’ünü açıkladığı, “Vergiden Kaçınma
Boyutunun (r=0,547; r2=0,299) Vergiden kaçınma Davranışına %29,9 oranında etkide bulunduğu, kaçınma davranışının %29,9’unu
açıkladığı” ve “Vergi Kaçırma Boyutu (r=0,385; r 2=0,148) Vergiden kaçınma Davranışına %14,8 oranında etkide bulunduğu,
kaçınma davranışının %14,8’ini açıkladığı” tespit edilmiştir.
Bu bağlamda vergiden kaçınma -1- ölçeği boyutlarından “Mesleki Yetkinlik” ve “Yasal Etki” Boyutlarının tek başlarına Vergiden
kaçınma Davranışının yaklaşık %94’ünü açıkladığı tespit edilmiştir.
Yine analizler sonucu Vergiden kaçınma -1- ölçeği ifadelerinin “Vergiden Kaçınma davranışını” 0,994 (%99,4) oranında, doğrusal
ve pozitif yönde, çok güçlü bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Bu bağlamda Vergiden kaçınma -1- ölçeği yargı cümlelerinin
Vergiden Kaçınma davranışı üzerine doğrusal ve pozitif yönde en fazla etki gücüne sahip olan parametreleri “Mesleki Yetkinlik
boyutu 0,447 (%44,7)”, “Tercih ve Eğilimler boyutu 0,312 (%31,2)”, “Vergi Kaçırma Boyutu 0,309 (%30,9)”, “Yasal Etki Boyutu
0,283 (%28,3)” ve “Vergiden Kaçınma Boyutu 0,276 (%27,6)” oranlarında doğrusal ve pozitif yönde orta şiddette etkide
bulundukları tespit edilmiştir. Bu bağlamda Vergiden kaçınma -1- ölçeği yargı cümlelerinin “Vergiden Kaçınma Davranışı”
üzerinde pozitif yönlü çok güçlü etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Son söz olarak, vergiden kaçınma ile ilgili yapılması gereken en önemli eylem planı ise hem devlet içerisinde hem de işletmelerin
kendi bünyesinde bulunan elemanların vergi kaçırma ve vergiden kaçınma kavramlarını net bir şekilde ayırt edebilecek donanımda
olmaları ve bu konuda ciddi bir eğitime tabii tutulmalarıdır. Bu sayede yaşanan bu kavram karmaşası son bulur ve kamuoyunun bu
konuya daha sağlıklı ve objektif bir biçimde bakması sağlanır.
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