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1   Dergimiz	  sistemine	  üye	  olmadan	  yayın	  kabul	  edilmez.	  
2   Dergimizin	  yayın	  kabul	  ettiği	  alanları	  dışında	  yapılan	  çalışmalar	  kabul	  edilmez.	  
3   Dergimizin	  yayın	  süresi	  yılda	  6	  defa	  olmak	  üzere;	  Ocak,	  Mart,	  Mayıs,	  Temmuz,	  Eylül	  ve	  Kasım	  

aylarında.	   Bu	   sürelerde	   derginin	   yayın	   sistemine	   bağlı	   olarak	   kaymalar	   oluşturabilir.	   Bu	  
nedenle	  dergimiz	  hiçbir	  talep	  ve	  sorumluluk	  altında	  bulunmaz.	  

4   Hiçbir	   çalışmanın	   bir	   başka	   çalışmadan	   farklılığı	   veya	   üstünlüğü	   yoktur.	   Her	   bir	   yazar	   ve	  
çalışma	  aynı	  hak	  ve	  eşitliğe	  sahiptir.	  Her	  hangi	  bir	  ayrıcalık	  tanınmaz.	  

5   Hiçbir	  yazar	  dergimiz	  üzerinde	  bir	  hak	  iddiasında	  bulunamaz.	  
6   Yapılan	  her	  bir	  çalışmanın	  sorumluluğu	  tek	  taraflı	  olarak	  yazara	  aittir.	  Dergimiz	  bu	  konuda	  

bir	  yükümlülük	  altına	  sokulamaz.	  
7   Dergimize	  gönderilen	  çalışmaların	  her	  türlü	  hakkı	  yazar	  tarafından	  dergiye	  verilmiştir.	  Bu	  

işlem	  için	  yazardan	  bir	  imza	  ve	  onay	  bilgisi	  istenmez.	  Sisteme	  yüklenen	  çalışmalar	  her	  hakkı	  
ile	  dergimize	  devredilmiş	  olur.	  

8   Dergimiz	   bünyesinde	   değerlendirilmek	   koşulu	   ile	   gönderilen	   çalışmaların,	   her	   hangi	   bir	  
nedenle	  bir	  başka	  yerde	  kullanılmamış	  veya	  değerlendirmeye	  gönderilmemiş	  olması	  gerekir.	  
Böyle	   bir	   durumunda	   çalışma	   reddedilir	   ve	   yazar	   hakkında	   hukuki	   işlem	   başlatılır.	  
Yayınlanmış	  olsa	  bile	  yayından	  kaldırılır.	  

9   Çalışmaları	   değerlendiren	  alan	   editörleri	   ve	  hakemler	   tamamen	  bağımsız	  hareket	   ederler,	  
dergimizin	  editör	  ve	  hakemler	  üzerinde	  bir	  yaptırımı	  ve	  özel	  talebi	  olmaz.	  

10   Her	  bir	  çalışma	  alanında	  uzman	  iki	  hakem	  tarafından	  değerlendirilip,	  iki	  hakemden	  olumlu	  
görüş	  alan	  çalışmalar	  sıraya	  alınmak	  koşulu	  ile	  yer	  olması	  durumunda	  ilk	  sayıda,	  yoksa	  bir	  
sonraki	  sayıda	  yayına	  alınır.	  

11   Dergimizde	  çalışmaları	  değerlendirme	  süresi	  (hakemlerden	  gelen	  dönüşlere	  göre)	  iki	  aydır.	  
İki	  ay	  içerisinde	  dönüş	  alınamayan	  çalışmalar	  bir	  başka	  hakeme	  yönlendirilir.	  Bu	  durumda	  
süre	  uzayabilir	   ve	  bu	  durumda	  yazar/yazarlar	  hiçbir	  hak	   iddiasında	  bulunamaz,	  makaleyi	  
sistemden	  çekemez.	  

12   Yazarlar	   çalışmalarının	   hangi	   hakemler	   tarafından	   değerlendirildiğini	   bilemez	   ve	   bilmek	  
isteme	   hakkına	   da	   sahip	   değildir.	   Bu	   durum	   sadece	   baş	   editör	   tarafından	   bilinir	   ve	   gizli	  
tutulur.	  

13   Yayın	   değerlendirmesine	   ilişkin	   hakem	   raporu	   ilgili	   birinci	   yazara	   gönderilir.	   Düzeltme	  
istenen	  çalışmaların	  düzeltme	  süresi	  15	  gündür.	  Bu	  süre	  içerisinde	  düzeltmesi	  yapılmayan	  
çalışmalar	  sistemden	  çıkarılıp	  reddedilir.	  Bu	  durumda	  yazar	  dergimiz	  hakkında	  bir	  yaptırım	  
hakkına	  sahip	  olamaz.	  

14   Düzeltmeler	  majör	  ve	  minör	  şeklinde	  yapılır.	  Her	  bir	  düzeltme	  sadece	  iki	  hakka	  sahiptir.	  İki	  
talep	  doğrultusunda	  istenen	  düzeltmenin	  yapılmaması	  durumunda	  çalışma	  otomatik	  olarak	  
reddedilir.	  

15   Tez,	  sunum	  veya	  bildiri	  şeklinde	  daha	  önce	  kullanılmış	  çalışmalar	  makaleye	  dönüştürülüyor	  
ise	  mutlaka	  daha	  önceki	  kullanımına	  yönelik	  bilgi	  makalenin	  dipnotunda	  bulundurulmalı	  ve	  
açıklanmalıdır.	  Aksi	  durumda	  intihal	  olarak	  kabul	  edilir	  ve	  dergimiz	  bu	  yükümlülüğü	  kabul	  
etmez.	  

16   Dergimiz	  bünyesinde	  değerlendirmeye	  alınan	  ve	  birden	  fazla	  yazarlı	  çalışmalarda	  çalışmayı	  
dergimiz	  üyelik	  sistemine	  yükleyen	  yazar	  muhatap	  alır,	  diğer	  yazarlarla	  bir	  ilişki	  içerisinde	  
bulunmaz	  ve	  diğer	  kişilere	  bilgi	  vermez.	  
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 باسمھ تعالی
 

 خوردنمرتبط با  آدابخوردنی ھا و نوشیدنی ھا وبررسی و شرح 
 در شاھنامھ فردوسی

 

دکتر پروانھ سیدالماسی، استادیار رشتھ زبان و ادبیات 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسکوفارسی،  

Parvaneh Seyed Almasi, Ph.D, Assistant professor 

 
مرتبط با آداب خوردنی ھا و نوشیدنی ھا و بررسی و شرح 

 در شاھنامھ فردوسیخوردن 
 

 چکیده:
 کھ توسط است جھانشاھنامھ یکی از مشھورترین آثار حماسی 

بھ نظم در شاعر بلند آوازه ایران در قرن پنجم  ،فردوسی
برخی از خوردنی ھا و  بھ نام شاھنامھ ،در  آمده است.

بر می خوریم کھ  غذا خوردن مرتبط با آدابنوشیدنی ھا و 
  قدمت آنھا بھ دوره ھای قبل از اسالم ایران می رسد.

با اساس قرار دادن ابیات شاھنامھ و با  این مقالھ    
استفاده از اطالعات کتب کھن طبی و رسالھ ھای آشپزی قدیمی 

بررسی   وشرح ذکر و بھ  ....متون پھلوی و ،نیز سفرنامھ ھا
میوه انواع  :در شاھنامھ فردوسی مانند وجودی مخوردنی ھا

یی و نوشیدنی ھاھا، خشکبار، لبنیات، غذاھای گوشتی و ... 
با مرتبط  آداب نیز قاع و .... مچون شیراز، شربت ِپست، فُ ھ

رسَم گرفتن و دست شستن نھ  پرداختھ است کھ غذا خوردن مانند َب
می تواند مشگل گشای بسیاری از معضالت  تنھا از بعد ادبی

                                                             
Department of Public and Basic Sciences, Osku Branch, Islamic Azad University, p.seyyedalmasi@yahoo.com  
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ابیات و مفاھیم باشد؛ بلکھ از نکتھ نظر مردم شناسی و 
ای سودمند خواھد  جامعھ شناسی نیز برای پژوھشگران بین رشتھ

 بود.
شیر با،  ، برسم گرفتن،یشاھنامھ، غذا، نوشیدن :کلید واژه

 .ِپست ،ھریسھ

REVIEW AND DESCRIPTION OF FOODS AND BEVERAGES ALONG WITH 
ASSOCIATED EATING HABITS IN SHAHNAMEH FERDOWSI 

Abstract  

Shahnameh is one of the most famous epic works, written by Ferdowsi the famous 
Iranian poet in fifth century. In this book various foods and beverages along with their associated 
eating habits can be seen which mostly date back to the Iranian pre-Islamic periods. The present 
article based on the poems of Shahnameh and using the data of old medical books, culinary 
treatises, itineraries and Pahlavi texts tries to review and describe the foods such as fruit, nuts, 
dairy, meaty foods, etc., and beverages such as Shiraz, Pest syrup and Foga; also associated 
eating habits like barsom and washing hands in Shahnameh which not only can solve the 
problems of many verses and concepts from literary aspect; but also can be useful for 
interdisciplinary researches from anthropology and sociology points of views. 

Keywords: Shahnameh, Food, Beverage, Barsom, Shirba, Hariseh, Pest. 

 

FİRDEVSİNİN ŞEHNAMESİNDE YİYECEK VE İÇECEKLER VE YEMEKLE İLGİLİ 
ADABIN İNCELEME VE AÇIKLAMASI 

Öz 

Şehname dünyanın meşhur epik şiirlerinden biridir. Bu büyük eseri, Firdevsi, 5.yüzyılın 
en önde gelen şairlerinden şiire çekmiş. Şehnamede yiyecek ve içecekler ve yemekle ilgili adaba 
rastlanır ki İran tarihinin İslam öncesi dönemlerine kadar uzanmaktadır. 

Bu makale Şehnamenin şiirlerine dayanarak ve eski tıbbi kitaplar, yemek risaleleri, 
seyahatnameler ve Pehlevi metinlerin verilerini kullanarak Firdevsi’nin Şehnamesinde rastlanan 
çeşitli yemekler mesela: meyveler, kuru yemişler, sut ürünleri, etli yemekler ve Şiraz, pest 
Şerbeti ve foga gibi içecekleri gözden geçirip tanımlamaya çalışır, aynı zamanda”. Bersem 
tutmak” ve ” el yıkamak” adabı ele alınmaktadır. Bu çalışma sadece beyitlerin ve kavramlarının 
sorunların çözmekle kalmayıp antropoloji ve sosyoloji açısından ve disiplinler arası araştırmalar 
için yararlı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Şehname, Gıda, İçecek, Bersem, Şirba, Harise, Pest. 
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 مقدمھ:
بھ  ،غذا و خوردنی از لوازم اولیھ زندگی و حیات بشر است   

ر بشر و جوامع بشری، بدون خوردنی ناممکن است.  طوری کھ تصّو
 ،اغذیھ با گذشت زمان و پیشرفت جوامعھا و مسّلمًا خوراکی

اند و در سیر یافتھ   و تغییر و تحّول تنوع حاصل کرده
تکاملی خود از حالت ابتدایی و ساده بھ صورت ترکیبی و 

ھ تأثیر اند. بیپیچیده درآمده شک کشف آتش توسط انسان اولّی
ھا در بزرگی بر فرھنگ تغذیھ او گذاشتھ است؛ اختالط فرھنگ

داری و داد و ستد و مسافرت و  اجرت یا جنگ و بردهاثر مھ
ھا افزوده است و موجب آشنایی ملل با ... بر تنوع خوردنی

 .ھای یکدیگر شده است آشامیدنی         ھا وخوردنی
    
م ادبیات فارسی کھ آیینھ تمام نمای اجتماعات و اقوا   

وی را  بشر و جامعھ گذشتھ این سرزمین است و احوال گوناگون
اطالعات  ،در البھ الی ابیات و عبارات خود ،در خود جای داده

کثیر و سودمندی را در خصوص طرز زندگی فردی و اجتماعی، 
آداب و رسوم، باورھا و مسائل متعدد فرھنگی گنجانده است. 

آداب و رسوم و مسائل مرتبط با آن  ،خوردنی ھا، نوشیدنی ھا
کھ در آثار شعرا و  ھا نیز، یکی از موارد فرھنگی است

نویسندگان نمود یافتھ است؛ خالقان آثار ادبی عالوه بر 
ی ھا و اینکھ تشبیھات و استعاره ھای زیبایی برای خوراک

آن ھا درآفرینش مضامین،  تمثیالت نوشیدنی ھا ساختھ اند، از
و کنایات ادبی بھره جستھ اند؛ نیز در حکایات و روایات ھم 

 ھ سیاق سخن از آن ھا یاد کردند.بھ انحاء مختلف و بنا ب
فردوسی از شاعران قرن پنجم با خلق شاھنامھ نھ تنھا اسطوره  

ھا و داستانھای پھلوانی و تاریخی ایران قبل از اسالم را بھ 
نظم در آورد و این چنین موجب ماندگاری آنھا شد، بلکھ سبب 
شد تا در البھ الی اشعار اثر سترگش کھ حدود شصت ھزار بیت 

ست، اطالعاتی نیز از طرزتفکر و شیوه زندگی مردمان گذشتھ ا
 ایران برای نسلھای آتی محفوظ بماند. 

 در شاھنامھ بھ نام برخی از خوردنیھا و نوشیدنیھا ھم    
نند برسم گرفتن  و دست بر می خوریم، ھمچنین بھ آدابی ما

تحقیقات ھمھ جانبھ و  در بین اما آنچھ مسلم استشستن؛ 
در باب این اثر بزرگ حماسی صورت  کھ تا بھ امروز متعددی

بھ چگونگی انعکاس خوردنی ھا و پژوھشی کھ  ،گرفتھ است
 در حالی کھوجود ندارد؛  بپردازد،نوشیدنی ھا در این اثر 
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 چنینبھ منظور پر کردن جای خالی  این موضوعتحقیق و بررسی 
و خوردنی ھا  از ملزومات است و از طرفی استخراج یپژوھش

مرتبط با آن ھا از دیدگاه  و آداب شیدنی ھا نو
این  ؛ بنابراینحائز اھمیت است   )احیای فرھنگ عامھ(فرھنگی

مرتبط با  آدابمقالھ بھ بررسی خوراکی ھا و نوشیدنی ھا و 
 :نھا در شاھنامھ فردوسی پرداختھ استآ

 پیدایش خوراک: -1

بود کھ ، کیومرث اولین کسی آمده شاھنامھ آنچھ درمطابق   
آیین شاھی را بنیان نھاد و در کوه منزل ساخت و این چنین 

 پوشاک و خوراک نیز بھ وجود آمد:

از او انــدر آمــد ھــمی پــرورش                              
ــد و نو خــورش  کــھ پوشــیدنی نو ُب

 )29، ص1، ج1379(فردوسی، 

شف کرد و پس از این کھ ھوشنگ بھ طور اتفاقی آتش را ک 
با جدا انسانھا آھنگری پیشھ نمود، کشت و زرع شروع شد و

کردن گاو و گوسفند و خر از سایر حیوانات، از آن ھا در شخم 
زدن و حمل و نقل و تھیھ شیر بھره بردند؛ با این ھمھ در آن 

 دوران تنوع غذایی زیاد نبود: 

فــراوان نبـود آن زمــان پــرورش                             
ـُــد از خوردنی  ھا خــورشکھ کمتـر ب

 )47، ص ھمان(

تا اینکھ ابلیس در زّی خوالیگر وارد خورش خانھ ضحاک شد     
و خواست او را بھ خونخواری عادت بدھد؛ بنابراین ابتدا بھ 

ز آن مرغ و او زرده تخم مرغ، بعد گوشت کبک و تذرو و پس ا
ه و سرانجام خوراکی از پشت گاو جوان خوراند ص  (رک: ھمانبّر

طعم کباب و بریان و ... را چشید و  ،و بھ این طریق آدمی )47
 دیگر نتوانست از آن ھا دل بکند. 

در خصوص خوراکی ھا و نوشیدنی ھا و مسائل مرتبط با آن    
، متاسفانھ اطالع چندانی ایران  ھا در دوره ھای قبل از اسالم

در دست نیست؛ فقط در سھ متن پھلوی بازمانده از گذشتھ بھ 
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خوریم. این متون عبارتند از: اشاراتی در مورد غذاھا بر می
کارنامھ اردشیر بابکان، درخت آسوریک و رسالھ خسرو و ریدک. 

از غذایی کھ از آرد و شکر  »کارنامھ اردشیر بابکان«در 
برای رفع تشنگی و خستگی مناسب بوده است سخن تھیھ می شده و 

نیز بھ نان و آرد و پنیر  »درخت آسوریگ«در متن 1 .رفتھ است
اشاره شده است. » روغن خورد«و نوعی شیرینی بھ نام 

 )274ص  ،1386(آموزگار یگانھ، 

کھ مناظره خسرو با جوانی از  »خسرو و ریدک« در رسالھ   
است، خسرو درباره بھترین  »خوش آرزو«درباریانش بھ نام 

ھا از او سؤال  می کند و طی این پرسش و پاسخ روش خوراکی
 (ھمان) شود.تھیھ برخی از غذاھا ذکر می

از نام ھای معرب شده غذاھای ایرانی، مانند: لوزینج،    
شوربا و ... کھ در  و ... نیز نام برخی غذاھا مثل فالوذج

می توان پی برد  ،بغدادی آمده »الطبیخ«کتب عربی، از جملھ 
کھ احتماًال در دربار خلفا کسانی بودند کھ از روش طبخ 
غذاھای ایرانی مطلع بودند. مسلمًا ایرانیانی کھ در دربار 
خلفا خدمت می کردند نیز در آشنایی اعراب با غذاھا و آداب 

، ص 1360(رک: افشار،  و فرھنگ ایرانی تاثیر بسزایی داشتند.
 )مقدمھ  20

 خوراکی ھا در شاھنامھ -2

در این اثر حماسی عظیم با نام تعدادی از غذاھای گوشتی، 
 ادویھ جات، عرقیات و ،نان ھا، آش ھا، میوه ھا، خشکبار

مواجھ می شویم؛ ذیال با ذکر شواھد بھ بررسی چاشنیھای مختلف 
 ھر کدام از آنھا می پردازیم:

ترین غذاھا بوده آش، جزو متنوع ترین و پر مصرف آش ھا: 1-2
- اد میی ایرانیان پوالک از آش بھ عنوان غذای مّلی ؛است
ی آبکی ھا عبارتند از غذاھادر واقع آش )84ص ،1361(پوالک، کند

ھای خشک، حبوبات، غالت، ، میوهکھ در ترکیب آن ھا سبزیھا
مواد شیرین وجود بعضی مواقع حتی جات و گاه لبنیات وادویھ

ھای دور، در آخر نام ختلفند؛ در گذشتھدارد و دارای اقسام م
کھ شکل  »وا«و  »ابا«کھ مخّفف  »با«این غذا، کلماتی ھمچون 

آمد؛ مثل: دوغبا، زیره وا، مویزوا، است، می »با«دیگر 
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ه شیربا و ...؛. از بین آش ھای متعدد، در شاھنامھ با زیر
 با و شیربا مواجھ می شویم:

اســھ شـــیـربا               ـبــدو کھــــاده ـن                
ـُـ ـــدی گــر بـ  با  دی زیـرچـــھ نیکو ُب

 )384، ص 7ج  ،1379(فردوسی، 

بھ صورت زیرباج، زیروا، زیره وا و زیربا نیز کھ   زیربا   
 »الطبیخ«کاتب بغدادی در کتاب  بنا بھ آنچھ ،آمده است

قطعھ قطعھ شده یا گوشت مرغ  قرمز گوشت عبارت است از ،آورده
با آب و دارچین و نخود و  کھ ،از مفصل جدا شده و یا ھر دو

 کوفتھ و نرمِ  سرکھ و شکر و بادامِ  بھ آن می پختند ونمک 
و گشنیز کوفتھ با  ندافزود ن میآمیختھ با گالب و سرکھ بر آ

محمدبن ( ددنکرمی فلفل و مصطکی بیختھ و زعفران نیز عالوه 
حکیم مؤمن نیز مشابھ این تعریف  تعلیقات) 522ص ، 1388منور، 

آورده کھ البتھ در دو طریقھ  »شفاء االسقام « را بھ نقل از
  )140ص بی تا،مومن، (پخت مذکور، زیره از قلم افتاده است. 

، از »شفاء االسقام«نیز عالوه بر مطالب  »مخزن االدویھ «در
بگیرند پیاز را و «آمده است:  »اسباب و عالمات « قول شارح

بکوبند و یا ورق کنند و گشنیز خشک کوبیده، در روغن بادام، 
بریان کنند و آب داخل، در جوش دھند تا پختھ گردد؛ پس 

ری و گشنیز و زیره کرمانی 2قلیلی سرکھ و شکر سفید و اندک ُم
ھم  »حکیم مؤمن«) 445ص ،1388عقیلی، (»در آن داخل نمایند.

ح بودن آن را نیز آورده  ضمن شمردن خواص زیرباج، مفّر
 ) 140ص  بی تا،مومن، (است.

- دانستھ شیربرنج و آشی مرّکب از شیر و برنج ھم شیربا را   
 )1355، دھخدا(اند.

انواع گوشت در تغذیھ ایرانیان نقش مھمی : غذاھای گوشتی 2-2
؛ ایرانیان از گوشت مرغ، گاو، گوسفند، بره، گاو ھ استداشت

کردند؛ عالوه براین ھا، گوشت شکارھایی میمیش و ... تغذیھ 
بز کوھی، آھو، خرگوش، کبک، تیھو، بلدرچین، اقسام  :مانند

- اردک و مرغابی، کبوتر، گنجشک و ... را نیز گاھی بھ کار می
بردند. آن ھا چندین نوع ماھی و یک نوع خرچنگ کوچک را ھم 

ایران قاجار تازه بھ  و از بوقلمون ھم کھ در دوره خوردندمی
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و  86، ص 1361(پوالک،  کردند.می وارد شده بود، گاھی استفاده
، آھو و 3گوشت شکار ھایی مثل گور، غرم در شاھنامھ) 87

 :مرغابی آمده است

             یر کــردم ھمی   ـھ یک ھفتھ نخچـــب              
 وردم ھمیـــره گور خـــھ جای بـــب

 )249، ص 6، ج 1379(فردوسی، 

ز نخچیر دشـــت و ز مرغــان آب                         
 ھمی یافــت خواھـنده چندان کباب

 )360، ص 7(ھمان، ج 

         ان       ـو جھــرم و ز آھـور و ز غـز گ               
 انــن دالور مھآدــنــتـرداخـپــب

 )379(ھمان،  ص 

 شھری ساحلی کھ اسکندراز ماھی ھم در شرح احوال ساکنان    
  سر راه خود از آنجا گذشت، یاد شده است:  در

ھمی خوردنی              ان  ــی بدیشــز ماھ               
 د راه آوردنیـــبـی نـایـــھ جـــب

 )68ص  ،7(ھمان، ج 

بره  و مانند: مرغ، گاو ،حیوانات خانگی استفاده از گوشت   
 نیز متداول بوده است:

           ارپای   ـرغ و از چـز ھر گوشت از م            
 ای ـھ جـخورشگر بیاورد یک یک ب

 )47، ص 1(ھمان، ج 

          وان    ــاد خـبنھچو  ارم ـھ روز چھــب           
 ت گاو جوانـخورش ساخت از پش

 (ھمان)
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             د چندی بره    ــر نھادنـھ خوان بــب            
 ر یکسرهــد ســادنـوردن نھـھ خـب

           )146، ص6(ھمان، ج 

گوشت را تازه و نمکسود بھ کار می  ،مطابق ابیات فردوسی   
 و مانند کباب کردن، بریان کردن، بردند و با روشھای مختلف

 مصرف می نمودند: شیرجوشاندن با پروردن و 

نــداری نمکســـود و ھیزم نھ نان                                
 چــھ سازی  تو برگ چنین میھمان

 )381، ص 7(ھمان، ج 

د آتــش و زان کباب            برافــروخـتن             
 بخــوردند و کــردند سر سوی خواب

 )218، ص 5(ھمان، ج 

یکــی مــرغ بریان بفرمــود گرم                               
 نوشــتھ بــدو انــدرون نــان نرم

 )66، ص 5(ھمان، ج 

یکــی پاره بریــان بریــد از بـره                               
 ھمان پختھ چیزی کـھ بـد یکســره

 )382، ص7(ھمان، ج 

د کــھ آرنــد خــوان بی بره          ـنبای              
 ایــد سرهـبــره نیــز پــرورده ب

 )355، ص 7(ھمان، ج 

وشت جوشد بھ شیر              شبانش ھمی گ              
 ورد با پنیرــود او نان ارزن خــخ

 ) 363، ص7(ھمان، ج 

گوشت ؛ این غذا از نیز تھیھ می کردند »ھریسھ« ،از گوشت   
شده است. گوشت گوسفند یا گوشت مرغ، بھ ھمراه گندم تھیھ می
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پختند کھ حلیم شود و و گندِم کوفتھ سفید را با ھم بھ حدی می
 ، در ظرف زدند و ھنگام کشیدنکردند و نمک میتا صبح دم می

افشار، (.ریختندروغن داغ و دارچین و گاھی ھم قند میرویش 
 ) 250ص ، 1360

ھ فرجام کار                    بره کشتھ شــد ھم بـ                
               تــار آن زن ز بھـــر ســـوارـز گف

چو شد کشتھ دیگی ھریسھ بپخت                                       
 زم نیم سختـش از ھیــد آتـــرنـب

 )382، ص 7، ج 1379(فردوسی، 

ھای لبنیات در رژیم غذایی و وعدهاقسام مختلف : لبنیات3-2
 ،ایرانیان از دیرباز ؛ای داشتخوراکی ایرانیان جایگاه ویژه

ھای لبنی، مانند: پنیر، سرشیر، کشک، ماست، دوغ و فراورده
ا ... را چھ بھ عنوان غذایی مستقل و چھ بھ ھمراه سایر غذاھ

 .کردندمصرف می

صاحب  عقیده شد و بنا بھاز شیر و ماست تھیھ می پنیر   
 عقیلی، (، مصنوع از ماست بھتر بوده است.»مخزن االدویھ«

از پنیر تازه و پنیر  »ھدایة المتعلمین«در )283ص  ،1388
کردند و با گردو ھم و از فواید پنیری کھ بریان می4کنانھ شده

بھ تھیھ پنیر از شیر بز نیز سخن رفتھ است؛  ،خوردندمی
) در شاھنامھ نیز ھنگام 164، ص1344، اخوینی.(استشده  اشاره 

، پنیر نیز ذکر شده »فرشیدورد« شمردن اموال و اصناف نعمت
 است:

اوان شیر                        ــاوان ورز و ز گــز گ                 
 ...ز پشم و ز روغن ز کشک و پنیر

 )363، ص 7، ج 1379(فردوسی، 

آمد و شیر، بھ دست میماست نیز با افزودن مایھ ماست بھ    
از طبیبان  بنا بھ اظھار گیالنیبود؛ ترین لبنیات از متداول

، بھترین ماست، ماست گاو است کھ تازه و خوب ناصرالدین شاه
 )233، ص 1388گیالنی، . (بستھ شده و کمی ترش باشد
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اد راست           ــو بنھ یوانــبیاورد خ                
 استـان و مـرکھ و نـسو تره رو ـب

 )381، ص 7، ج 1379(فردوسی، 

بھ نقل از تعلیقات فروزانفر  ،»شرح مشکالت انوری«کتاب در  
راقروت توضیحات رف و قَ بھاء ولد، در خصوص کشک، تَ  »معارف«بر 

ماستی و ترف از جوشاندن و  مفیدی آمده است کھ مطابق آن کشکِ 
- غلیظ کردن ماست و در کیسھ ریختن و آویختن آن بھ دست می

گذاشتند تا آب آمد؛ بدین طریق کھ زیر کیسھ، ظرفی می
محتویات کیسھ چکیده، در آن جمع شود؛ مواد درون کیسھ را بھ 

کردند کھ صورت گلولھ یا بیضی درآورده، در آفتاب خشک می
ک ماستی بود؛ آب چکیده را ھم در دیگ موسوم بھ قروت و کش

آورند کھ ریختھ، با مقداری شیر جوشانده، بھ صورت قرص درمی
آن پوک بود و ترشی مطلوبی داشت و بھ آن ترف و آب  خشک شده
 گفتند.قروت می

کشک دوغی و قراقروت ھم از جوشاندن و غلیظ کردن و در     
یعنی از ماده داخل شد؛ کره گرفتھ حاصل می کیسھ ریختن دوغِ 

آن پس از  د و از آب چکیدهدنکرکشک دوغی تھیھ می ،کیسھ
 ،ھای تیره مایل بھ سیاه کھ ترشی تندی داشتجوشاندن، گلولھ

شد. آمد کھ قراقروت و یا ترف سیاه نامیده میبھ عمل می
و چنان  خپین نیز ھمان قراقروت  استرُ  )215، ص 1387شھیدی، (

، سرخ (تیره رنگ) و بیان کردهدر بیت زیر ھم خسرو ناصرکھ 
 ترش بوده است:

د چون رخپین لیکن            ـرخ است قنـس              
 دا کنـد از رخــپینــیرینیـش جش

 )88، ص 1378ناصرخسرو، (

یکــی بینـوا مــرد درویـش بــود                             
 خویش بــود کھ نانش ز رنج تــن

رف و شیرش نبودی خورش                              جز از َت
ـُـدی پــرورش   فزونیـش رخبین ب

 )96 ، ص 9،  ج1379فردوسی، (
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روغن گاو و گوسفند نیز از فراورده ھای لبنی ھستند کھ    
آمده کھ  »مخزن االدویھ«در از جوشاندن کره حاصل می شوند؛ 

بھترین روغن(سمن)، روغن گاو و گوسفند و بز جوان فربھ است 
 و روغن گاو و روغن میش و گاو میش از بقیھ لطیف تر است.

در شاھنامھ، در ماجرای مواجھ شدن  )473ص  ،1388عقیلی، (
ورد، آنجا کھ ذکری از یلی بھ نام فرشیدبھرام با کدیور بخ

آید، بھ روغن گاو اشاره یورد بھ میان مفرشیدشمار اموال بی
 شده است:

شــتر بـــود بر کــوه ده کاروان                                   
 بھ ھر کاروان بر یکــی ســاروان

ز گـاوان ورز و ز گاوان شــیــر                                   
 ز پشم و ز روغن ز کشـک و پنیر ...

ر ھمــھ کنده سم                        بیابان ســراســ            
   ھمان روغـــن گاو در سـم بھ خم

 )364و 363، صص 7ج، 1379فردوسی،  (

چاشنی ھا بھ منظور طعم بخشی بھ خوردنی ھا و : چاشنی ھا4-2
نوشیدنی ھا  افزوده می شدند و غالبًا شیرین، ترش و یا شور 

مرسوم بوده و رکھ از جملھ چاشنی ھای بودند؛ شکر، نمک و س
اقسامی داشت ( پوالک، و ھای گران بود شکر از چاشنی. ھستند

)  برای تھیھ شکر، آب نیشکر مقشّر را با چرخ یا 370، ص 1361
شد؛ شکر سپید از می کردند تا منعقدکوبیدن گرفتھ، طبخ می

عقیلی،  ( .کر سرخ از سرخ آن بھ دست می آمدو شنیشکر سپید 
   )463و  462ص  ،1388

ره            ـشــکر جســت و بادام و مرغ و ب             
 رهـش خـــوان کنـــد یکسـکــھ آرای

 )378، ص 7، ج 1379(فردوسی، 

 بھ کار برده است:نیز شکر را در تشبیھ ساده ای  ،فردوسی   

      د ھنر     ــچنین گفت کای ب بھ سـرکش             
 ون شکرـد چــحنظلی باربو ــو چــت
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 )229، ص 9(ھمان، ج 

 در طب ایرانی مقام مھمی ھمدر آشپزی و ھم  ،نیزغوره    
 : داشت

د                  ــوره دیــبھ ره بر یکی رز پر از غ             
 دــود تا کھــتـر انــدر دویــرمـفـب

ــرد              و ب دید ببرـھ چنــوشـاز آن خ             
 پردـگرش را سـوالیـوان و خــھ ایـب

 )330، ص 8(ھمان، ج 

سرکھ ھم از اکثر چیزھا مانند انگور، مویز، خرما،      
 ھا و ھر میوهانجیر، شکر و آب نیشکر و عسل و امثال این

مانند برنج و غیره تھیھ حبوباتی  ھمچنین از ،آبدار شیرین
 .بھترین آن، سرکھ انگوری بوده استشد و با این ھمھ، می
 طبیب اتریشی ناصرالدین شاه،» پوالک« )258، ص 1388، گیالنی(

، 1361پوالک، (.است دانستھفوق العاده خوب را جنس سرکھ ایران 
 )363ص 

بیـاورد خــوان و بنھـــاد راست                             
 استـرکھ و نان و مـره و سـبرو ت

 ، ص ؟)7، ج 1379(فردوسی، 

 ؛ھاستترین و ارزان ترین چاشنیترین و فراواننمک از رایج   
، سیاح فرانسوی عصر شاه عباس صفوی» شاردن «بنا بھ مشاھدات

در ایران دو نوع نمک بوده است: نمک زمینی و نمک معدنی یا 
در اطراف  ،سنگی؛ نمک زمینی از صحراھای وسیع پوشیده از نمک

- آمد و نمک معدنی از کانکرمان و پارس و کاشان بھ دست می
ھایی کھ در اطراف اصفھان و ماد بود کھ آن را بھ صورت 

  )95، ص 4، ج1345شاردن،  (.آوردندقطعات عظیم بھ شھر می

با تو نان و نمک خوردن است          مرا              
 وردن استر پرــان مھــنشستن ھم

 )106، ص 4، ج 1379(فردوسی، 
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ھم، نوعی چاشنی است کھ در لغتنامھ ھا، مربا و ترشی ریچال 
معنی شده است و بھ نظر می رسد در بیت زیر مقصود از آن 

 ترشی باشد: 

ریان و نان از برش            بـرم ــیکی غ               
 رد  اندرشـال گــدان و ریچــنمک

 )97، ص 2(ھمان، ج

ترین و پر مصرف ترین غذای ایرانیان نان، اصلی: نان ھا 5-2
ایرانی بدون نان، غیر قابل تصور  است؛ بھ طوری کھ سفره

و  شداست. بھترین نوع نان، ھمواره از آرد گندم تھیھ می
افرادی کھ بھ عللی چون تنگدستی، بھ آرد گندم دسترسی 

مانند: جو، گاورس، ارزن، ذرت، نداشتند، از آرد سایر غالت، 
 پختند.می          برنج و حتی نخود و باقلی و بلوط، نان 

در شاھنامھ، منیژه ضمن شکایت از احوال  )85، ص 1361(پوالک، 
تنگدستان  مخصوصخود، از نان کشکین سخن بھ میان می آورد کھ 

نانی کھ از جو و یا آرد باقال، نخود،  بود وعبارت بود از
 )1355و جو تھیھ می شد: (دھخدا،  گندم

منیـژه منــم دخــت افراســـیاب                                 
 برھنـھ ندیــدی رخــم آفتــاب

کنون دیـده پر خون و دل پر ز درد                                
 از ایــن در بدان در دوان گرد گرد

                    آورمی نــان کشــکیـن فــراز ـھم         
 ر سرمـچنین رانــد یزدان قضــا ب

 6 )65، ص 5ج، 1379فردوسی، شاھنامھ،  (

ھای ھا با رنگ و بو و مزه و شکلمیوه: میوه ھا و خشکبار  6-2
ھا یا درون سبدھای بقاالن و ھمواره بر سر شاخھ ،گوناگون خود

چشم و روح و مفّرح وجود مشتاقان  ھا، نوازندهطبق ھای خانھ
 ،ترنج ،سیب ،بھ ،خشک مانند انار  خود بودند؛ میوه ھای تر و

و ... در شعر حکیم طوس نیز جلوه  پستھ ،بادامسنجد، ، خرما
 گرند:
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شـتر بارھا نار و سـیب و بھی                                     
 ز گل دسـتھ ھا کـرده شاھنشھی

 )321ص، 7(ھمان، ج 

               ھ ابری بر آمد ز کنج        ـتو گفتی ک            
 رنجـر تـنگرف نیرنگ زد بـز ش

 )65، ص2(ھمان، ج 

         کر ھزار       ــرما ھزار و ز شـز خ            
 ت کرده شمارـود سختھ و راســب

 )344ص ،9ج  (ھمان،

                 رد با آفتاب انجمن      ـو شب کـچ             
 جد آورد زنـنــی و سـکدوی م

 )382ص ،7ج(ھمان، 

تی نبید کھن            ـت لخــدو گفــب              
 کنـریان بـادام بــز بـــغـا مـاب

 )68(ھمان، ص

            ان ارزن و پستھ و ناردان  ــھم              
 اردانــدی کــی موبــیارد یکـب

 )344، ص9(ھمان، ج 

عالوه بر موارد مذکور، در این حماسھ : سایر خوردنی ھا 7-2
ملی از تره، خایھ، انگبین، گالب و زعفران ھم اسم برده شده 

است  »سبزی خوردن«منظور از سبزی یا تره در معنی عام،  است؛
سبزی  ؛ھا بوده استھا و سفرهخوان آراینده ،کھ از دیر باز

سفره ثروتمندان بود و در کنار غذاھایی  زینت بخشخوان، گاه 
ه قرار می گرفت و زمانی، ھمراه با نان، سرکھ و یا چون بّر

فردوسی بارھا از تره بھ  6؛کردفقرا را رنگین می پنیر، مایده
 عنوان غذای فقرا یاد کرده است؛ بھ عنوان مثال: 
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ک مرد بی مایھ چبین نھاد                  سب                   
 برو تــره و نان کشــکین نھاد

 )353، ص9(ھمان، ج 

گویا بعد از اینکھ ابلیس بھ ضحاک، زرده خایھ خوراند،    
  :ھم معمول شد تخم مرغخوردن 

د نزد بھرام گفت ای سوار                    ـبش                    
 خواستارھمی خایھ کردی تو دی 

 )378، ص7(ھمان، ج 

جزو  ،ن را انگبین و شھد نامندآعسل نیز کھ بھ فارسی 
 خوراکی ھایی است کھ در شاھنامھ اسم برده شده است: 

ی در این بیشھ آیی چنین                     ـزمان                    
 ی و انگبین ـیر و مـبباشی بھ ش

 )320، ص(ھمان

خورشھا ز شھد و ز شیر و گالب                                   
 بخوردی و آراســتی جـای خواب

 )149ص  8ج  (ھمان،

 ،غذاھای ایرانی نیز مانند غالب غذاھای شرقی  ادویھ ھا: 8-2
جات مختلف، مانند: بدون وجود ادویھ معنی ندارند؛ ادویھ

... جایگاه خاصی زیره، زردچوبھ، زعفران، فلفل، دارچین و 
- ادویھ         ترین زعفران گران؛ در آشپزی ایرانی دارند

ترین نوع ھاست و بنا بھ اظھار شاردن، زعفران ایران، عالی
این ادویھ  ) 57، ص 4، ج1345شاردن، (آن در تمام عالم است؛

 ،جات انعکاس بیشتری در ادب فارسی یافتھنسبت بھ سایر ادویھ
 .بھ آن بر                می خوریمنیز در شاھنامھ چنانکھ 

افزودن بوھای خوش مانند مشک و عرقیاتی مثل گالب برای معطر 
 )360 ، صافشاررک: ( ه استکردن غذاھا نیز مرسوم بود

           و بنھاد خوان ــبھ روز چھارم چ                  
 اخت از پشت گاو جوانـخورش س
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ران و گالب            ــدرون زعفـبدو ان                  
 ان سالخورده می و مشک ناب ـھم

 )57، ص8(ھمان، ج 

وسی در ساختن تشبیھ نیز الھام بخش فرد ،رنگ زرد زعفران
 بوده است:

ن گفت و گوی                  آچو بشنید رودابھ                 
 دژم گشت و چون زعفران کرد روی

 )191، ص1ج (ھمان، 

 نوشیدنی ھا در متون ادبی -3

 ھا، جزو مواد غذایی مصرفی ایرانیانھا در کنار طعامنوشیدنی
ھای عمده ایرانیان در گذشتھ عبارت ست. نوشیدنیبوده وھ
 :ھا و در قرون متأّخرآب، شیر، دوغ، انواع شربت :بودند از

شربت ب، آنوشیدنی ھایی از قبیل  در شاھنامھ باقھوه و چای. 
  مواجھ می شویم: قاعو فُ  شیراز ،ست، شیرپِ 

حیات  ،کھ بدون آناست  ترین آشامیدنی بشراصلیآب   آب: 1-3
او غیرممکن است. در کیمیای سعادت از قول مولی الموحدین 

، ص 2، ج1383غزالی، ( »ھا آب است.ترین نوشیدنیشریف«آمده: 
کھ  استآبی  ،اطباء گذشتھ بھترین آب بنا بھ عقیده)  142

- رنگش سفید و وزنش سبک و شیرین و بدون بو باشد و از چشمھ
آید و زود سرد و زود گردد، بھ دست ھایی کھ از مشرق جاری می

 112، ص 1388و گیالنی،  159، ص 1344رک: اخوینی، (شود.ھم گرم 
آب خوردنی را از چشمھ، چاه، رود ) 307و  306، ص 1346و ھروی، 

  )112ھمان، ص ( :آوردندمیو باران بھ دست 

               پیر و جــوانرد ـنھ مــده گرســش               
 د و آب روان ــدنـھ دیــی بیشـیک

  )68، ص8، ج 1379(فردوسی، 

بھ چاه اندرون آب سرد است و خوش                                  
 بفرمــای تــا مــن بــوم آبکــش
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 ) 167، ص7(ھمان، ج 

 «و بھ ترکی »سَویق«پست کھ بھ عربی آن را   شربت پِست:  2-3
گندم، جو، برنج، نخود  :ھایی مثلدانھگویند، آرد  »قاووت

و... است کھ پس از بو دادن، یک بار آن ھا را با آب گرم و 
نمودنده بار دیگر با آب سرد شستھ و بعد از خشک کردن، آرد 

- جو و برنج در رفع التھاب تشنگی و تب و سویقِ اند؛ ِپست گندم 
و مومن، بی  483، ص 1388عقیلی، ھای حاّره مفید بوده است (

و خوردن ِپست گندم با آب و شکر کھ نوعی نوشیدنی ) 159تا، ص 
، تسکین بخش حرارت و رافع عطش »االبنیھ«محسوب می شد، مطابق 

، 1346ھروی،(و نافع کسی بود کھ گرمی بر او غالب گشتھ بود. 
 )103ص 

بیاورد جـامــی ز یاقــوت زرد                                 
 پر از شــکر و پســت با آب ســرد

 )157، ص 7، ج1379( فردوسی، 

ی و پر از منفعت است؛ : از نوشیدنیشیر 3-3 ھای کھن و مقّو
: شیرگاو، شتر، میش، بز، اسب و واع شیرھا عبارت بودند ازان

فربھ کھ در مرتع خوب چریده و  شیرگاو جوان ماده. ... 
 معتدل القوام و سفید و صاف و شیرین و خالی از

، 1388گیالنی،  ( .شدبھترین شیر محسوب می ،طعم و رایحھ باشد
 )229ص 

             یرآر گرم       ــاه گفتش کھ شـــنگآ پس           
 ان نرمــی نــون بیابی یکــچنان چ

 )361، ص 7، ج1379فردوسی، ( 

: شیراز نوعی دوغ بوده  کھ در آن شبت می ریختند و شیراز 4-3
ای می آویختند و ماستینھ ھم می گفتند؛ در مشکی یا کیسھ

در شاھنامھ نیز ھنگام برشمردن اموال ) 1355(دھخدا، 
 فرشیدورد از شیراز و ترف نام برده شده است:       

                    ز تــرف سیصــد ھزار ز شــیراز و            
 شــــتر وار بــد بـر لب جـویبـــار
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 )364، ص 7، ج1379( فردوسی، 

نوشابھ گازدار غیرالکلی خنکی بوده  ،عقَ فقاع یا فُ  قاع:فُ  4-4
شد و روی آن را با ھای کوچک نگھداری میاست کھ در کوزه

بستند و گشودن میپوشاندند و ریسمانی دور آن پوستی می
سرکوزه با صدا ھمراه بوده است؛ مردم برای رفع خستگی و 

نوشیدند و این نوشیدنی بیشتر کنار فرونشاندن عطش آن را می
ھا ھای سفالگری و حمامهرتنورھا و جاھای گرم، مثل: کو

گازدار دقیقًا معلوم نیست،  شد؛ جنس این نوشابھنوشیده می
برای ( .ساختندیا از جو و غیر آن میاند آن را از برنج گفتھ

 )14 -4، صص 1367،تفصیل بیشتر رک: پورجوادی

چــو بیدار گردد فـقــاع و یخ آر                            
 ھمــی باش پیش گشـسـپ ســوار

 )355، ص 7، ج1379( فردوسی، 

   آداب و رسوم مرتبط با خوردنی ھا و نوشیدنی ھا -7

رسَم گرفتن بوده  از آداب زرتشتیان ھنگام خوردن غذا، واژ و َب
                باژ کھ بھ آن باج، باز و واژ ھم گفتھ« است؛ 

ھ  می شود، بھ معنی کلمھ، سخن، سرودن و ستاییدن است. کلّی
رانند باژ گویند؛ دعاھای مختصر را کھ آھستھ بھ زبان می

بھ ایرانیان قدیم راجع  زمزمھ ھم کھ غالبًا در کتب متقدمین
و زرتشتیان ذکر شده، عبارت است از ھمین باژ کھ لب فرو 

خوانند؛ حتی زمزمھ ابن مقّفع در سرخوان بستھ و آرام می
میزبان خود عیسی بن علی، عّم منصور، خلیفھ دوم عباسی، 

رسَم نیز عبارت است از  « )154، ص1371وشیدری، ا(»مشھور است. َب
رختی کھ ھر یک از آن ھا را در پھلوی تاک و ھای بریده دشاخھ

رسَم باید از جنس بھ پارسی تای گویند. از اوستا برمی آید َب
ھا معموالً با ستنی ھا باشد؛ مانند: انار و گز و ھوم. شاخھرُ 

رسَمچین بریده می  ،شوند... گاھی در مراسمکاردی بھ نام َب
رند. ھر می   فلزی از برنج و نقره بھ جای گیاهبرسم ھای  ُب
ھ بند انگشت و بھ قطر یک یک از تای ھای فلزی بھ بلندی ُن

ھشتم  بند انگشت است. در اوستا شمارۀ برسم ھا از سھ تا سی 
و پنج ذکر شده است. دور برسم ھا را با بندی کھ از برگ 
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بندند_ نظیر ُکشتی و کمربند می اند، بافتھ   (الیاف) خرما
 شود.کشتی نامیده میزرتشتیان _ این بند نیز 

مقصود از برسم گرفتن و دعا خواندن سپاس بھ جای آوردن     
م از نباتات است کھ مایھ تغذیھ انسان و چھارپا  نسبت بھ تنّع
و وسیلھ جمال طبیعت است... در قدیم پیش از غذا برسم بھ 

اند و سپاس نعمت بھ جای می آوردند. خواندهدست گرفتھ دعا می
ھمان، ص ( »تلف اوستا از برسم یاد گردیده است.ھای مخدر بخش

162( 

در شاھنامھ فردوسی نیز بھ انعکاس این آیین در چند جا     
خوریم؛ مثالً  در ماجرای فرار خسرو از قصر و مواجھ شدن برمی

 با سکوبایی در پرستشگاه آمده:

چنین گفت خسرو بھ یزدان پرست                                
 خوردنی چیست کاید بھ دستکھ از 

ســکوبا بـدو گفــت کای نامدار                                  
ه جــویبار ...  فـطــیـرســت بـا تــّر

ز اســپ اندر آمــد سبک شھریار                                
 ھمـــان آنک بـودنــد با او ســوار 

                رو پرست ـا آن دو خسـجھانجوی ب               
 ی واژ برســم  بھ دستـگرفـت از پ

 )51و  50، صص9، ج1379،فردوسی(
رسم گرفتن، از شرایط دینداری شمرده        در شاھنامھ رسم َب

 شده است:

              ش پراگــند چـندی کبابــبر آت               
 د یاران شتابــھ خــوردن گرفتنـب

د دین پژوه                     ــگرفــتند واژ آن                ک ُب
 تابید دیگـر گروهــوردن شـھ خــب

 )69(ھمان، ص

 بھ زمزم نیز در اثنای ابیات بر می خوریم:  
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                 ھ بود   ــبخوردند با شــتاب چیزی ک             
 فـتـنـد زودـپـس آنگھ بـھ زمزم بگ

 )51، ص 9ج (ھمان،

دست شستن قبل از خوردن غذا و بعد از آن در ایران بعد    
از اسالم و مطابق سنت حضرت رسول (ص) از آداب خاصی بر 

بھ طور مفّصل  »کیمیای سعادت «غّزالی در  خوردار بوده است.
کھ از جملھ آنھا شستن دست و  بھ آداب خوردن پرداختھ است

 287، ص 1ج ،1383غزالی،   رک:.(قبل و بعد از طعام است ،دھان
در )  55-51، صص1388سلطان محمد بن محمد،  ؛ نیز رک: 283 –

 ھا نیز سیاحان مشاھدات خود را از چگونگی چیدن سفرهسفرنامھ
 آنھا غذاھا و طرز خوردن و آشامیدن و ارائھ توسط ایرانیان

رک: ( .کھ از جملھ آنھا اشاره بھ شستن دستھاست اندآورده
  و 77، ص 1362و سرنا،  276 – 272و  257 - 256، صص 1363کمپفر، 
در )198 -197، ص 3، ج1345شاردن،   و 97 - 96، ص 1363پوالک، 

، خصوصا بھ شستن شاھنامھ ھم بھ این رسم  اشاره شده است
 :دستھا بعد از خوردن غذا 

           چو نان خورده شد مرد مھمان پرست               
 تان بھ دستــت آبدســد گرفــبیام

 )70، ص 9، ج1379فردوسی، (

              آب بگساردم   ،وان برفتــو از خــچ              
 ر یافت نمــتان مگــبدسآن ز ــزمی

 )257، ص 8(ھمان، ج

 نتیجھ: 

انعکاس در می یابیم کھ  ،ذکر آن گذشت نچھآبا نظر بھ 
ن ھا در آمرتبط با آداب خوردنی ھا و نوشیدنی ھا و 

و اگرچھ فردوسی عمدی در  کم است ،حجم آن بھنسبت  ،شاھنامھ
ضوعاتی نداشتھ و فقط از سیاق سخن پیروی کرده آوردن چنین مو

 - ھرچند اندک-است، اما در اثر عظیم خود ردپایی از آنھا  
قدمت و تاریخچھ بھ جای گذاشتھ است کھ از لحاظ شناخت 

خوردنیھا و نوشیدنیھا در فرھنگ ایرانی حائز اھمیت است و 
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پست ، مانند   برخی از آنھا اطالع دقیق از ماھیتاز طرفی 
سایر فقاع، ھریسھ و ... ھنگام بررسی ھای ادبی شاھنامھ نیز 

 .مفید استمتون ادبی 

 پی نوشت:

باید ھمان پست و شکر بوده باشد. -1  
رّی:  -2 آبکامھ؛ از منافع آن تحریک اشتھا و ھضم غذا بوده است. ( رک: ُم

    )258، ص 1388گیالنی، 
 )1355دھخدا، ( .غرم: گوسفند ماده کوھی -3

 کنانھ: کھنھ شده. (ھمان)      . -4

       (ھمان)سکوبا: اسقف.  -5 

مشھود است؛ در این ھم  ھمان طور کھ در داستانی از ھفت اورنگ  -6
خاّصگی شاه، خطاب بھ حکیمی کھ از جویی کھ قبالً در آن تره شستھ حکایت، 

 گوید: خورد، میچید و میباقی تره را می ،بودند

ه تــو کھ نھ نان دیــد نھ دوغ                               تّر
 ندھــد کـار تــو را ھـیــچ فروغ

صاحـب  گر چــو ما خدمتی شــاه شوی                            
 مرتـبــھ و جــاه شــوی

دستھ تـره کھ بـر خــوان بودت                              
 پــھـلــوی بــره بــریــان بودت

لقمــھ بــره کــھ با تره خـوری                  بــھ            
 بره خـوری ز ھـر تره کــھ بی

 )662ھفت اورنگ، ص  مثنوی جامی، (

   فھرست منابع

). زبان، فرھنگ و اسطوره ( 1386آموزگار یگانھ، ژالھ. ( .1
 مجموعھ مقاالت ). تھران: معین، چاپ اول.

). ھدایة المتعلمین فی الطب 1344اخوینی، ربیع بن احمد. ( .2
 (بھ اھتمام دکتر جالل متینی). مشھد: دانشگاه مشھد. 
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). کارنامھ و مادة الحیوة (متن دو 1360افشار، ایرج. ( .3
آشپزی از دوره صفوی). تھران: انتشارات صدا و  رسالھ در

 سیما، چاپ اول.
). دانشنامھ مزدیسنا. تھران: 1371اوشیدری، جھانگیر. ( .4

 نشر مرکز، چاپ اول..
5. ) . ). فقاع گشودن فردوسی و سپس 1367پور جوادی، نصر

 .4و  3عطار. مجلھ نشر دانش، شماره 

ایران و «). سفرنامھ پوالک 1361پوالک، یاکوب ادوارد. ( .6

ترجمھ کیکاووس جھانداری. تھران: خوارزمی، چاپ » ایرانیان

 اول

). مثنوی ھفت اورنگ 1378جامی، عبد الرحمن بن احمد. ( .7
(تصحیح جابلقا دادعلیشاه و دیگران). تھران: میراث 

 جلد. 2مکتوب، چاپ اول، 

لغت نامھ دھخدا. تھران: ). 1355دھخدا، علی اکبر. ( .8
 امیرکبیر.

). سفرنامھ مادام کارال سرنا: آدم ھا و 1362سرنا، کارال. ( .9
آیین ھا در ایران (ترجمھ علی اصغر سعیدی). تھران: زوار، 

 چاپ اول.

). آداب المضیفین و زاد 1388سلطان محمد بن محمد. ( .10
اآلکلین ( بھ کوشش ایرج افشار). تھران:  مرکز پژوھشی 

 مکتوب، چاپ اول.. میراث

). سیاحتنامھ شاردن (ترجمھ محمد 1345شاردن، ژان. ( .11

 .4و  3عباسی). تھران: امیرکبیر، جلد 
). شرح لغات و مشکالت دیوان 1387شھیدی، سید جعفر، (  .12

 انوری. تھران: انتشارات علمی و فرھنگی، چاپ چھارم.

). 1388عقیلی علوی شیرازی، محمد حسین بن محمد ھادی. ( .13
االدویھ (تصحیح محمد رضا شمس اردکان، روجا رحیمی و  مخزن

 فاطمھ فرجادمند). تھران: راه کمال، چاپ اول.
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). کیمیای سعادت (بھ کوشش 1383غزالی، محمد بن محمد. ( .14
حسین خدیو جم). تھران: انتشارات علمی فرھنگی، چاپ 

 .1یازدھم،  جلد
ش ). شاھنامھ فردوسی (بھ کوش1379فردوسی، ابوالقاسم. ( .15

 سعید حمیدیان). تھران: قطره، چاپ پنجم.

). سفرنامھ کمپفر (ترجمھ کیکاووس 1363کمپفر، انگلبرت. ( .16
 جھانداری). تھران: خوارزمی، چاپ سوم.

). حفظ الصحھ ناصری (تصحیح 1388گیالنی، محمد کاظم. ( .17
 رسول چوپانی). تھران: انتشارات المعی، چاپ اول.

وحید فی مقامات الشیخ ). اسرار الت1388محمد بن منور. ( .18
ابی سعید (تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی). تھران: آگھ، چاپ 

 ھشتم.
مومن، محمد مومن بن محمد زمان. (بی تا). تحفھ حکیم  .19

 مومن یا تحفة المومنین. تھران: کتابفروشی مصطفوی.

). دیوان اشعار ناصر خسرو (تصحیح 1378ناصر خسرو. ( .20
تھران: دانشگاه تھران، چاپ مجتبی مینوی، مھدی محقق). 

 پنجم.

). االبنیھ عن حقایق االدویھ 1346ھروی، موفق بن علی. ( .21
 (تصحیح احمد بھمنیار). تھران: دانشگاه تھران.
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HERZBERG ‘İN ÇİFT FAKTÖR KURAMI AÇISINDAN İLKÖĞRETİM I. KADEME 
ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

                             

   Ferda Şule Kayaa       Bora Yıldızb               Harun Yıldızc     

         Öz 

 Bu çalışmada, içsel ve dışsal motivasyon faktörlerinin öğretmen motivasyonu 
üzerindeki etki ve önem dereceleri, çalışma ve yaşam yerlerine göre araştırılmıştır. Çalışma, 
Herzberg ’in Çift Faktör Kuramı kapsamında incelenmiştir. İçsel faktör olarak öğretmenlerin 
motivasyon faktörleri hakkındaki görüş ve doyum düzeyleri ölçülmüştür.  Dışsal faktör 
açısından İstanbul’un Prens Adaları olarak bilinen Burgazada, Kınalıada, Büyükada, 
Heybeliada (Adalar ilçesi) ve Güngören İlçesi (Anakara)   ele alınmıştır. Anakara için sosyo-
ekonomik benzerliği sebebi ile Güngören ilçesi seçilmiştir. Dışsal ve içsel faktörler açısından 
değerlendirme yapılarak, öğretmenlerin motivasyon düzeylerinin yükseltilmesine yönelik 
yapılan çalışmalara katkıda bulunulacağı düşünülmüştür. Bu çalışma, İstanbul iline bağlı 
Adalar ve Güngören ilçelerinde bulunan kamu okullarında görev yapan 97 ilköğretim birinci 
kademe öğretmeni ile yapılmıştır. Çalışmada “iş doyum ölçeği” kullanılarak, öğretmenlerin 
içsel ve dışsal motivasyonlarının analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına bakıldığında, Adalar 
ve Güngören ilçelerinde çalışmanın içsel ve dışsal motivasyon faktörleri açısından anlamlı bir 
farklılığı bulunamamıştır. Yaşam yeri (dış faktör) değişkeni açısından Adalarda çalışan 
öğretmenlerin motivasyon düzeyi Güngören’de çalışan öğretmenlerden yüksek bulunmuştur. 
Adalar ve Güngören ilçeleri ayrı ayrı değerlendirildiğinde, her iki bölgede de içsel 
motivasyon düzeyinin dışsal motivasyon faktörlerine göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 
Bulgularımızda içsel ve dışsal motivasyon faktörleri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu 
dikkat çekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Herzberg, Motivasyon, İçsel Motivasyon, Dışsal Motivasyon. 

JEL Sınıflandırması: I10, M10, M12, M54. 
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AN EVALUATION OF THE MOTIVATION LEVELS OF PRIMARY SCHOOL 
TEACHERS IN TERMS HERZBERG’S TWO-FACTOR THEORY 

Abstract 

 In this study, the effect and importance levels of instinct and extrinsic motivation 
factors on teachers motivation according to the place of living and working was investigated. 
The study levels of teachers motivation factors were conducted under the Herzberg’s two 
factor theory. Opinion and satisfaction levels were measured as instinct factors. As extrinsic 
factors Adalar distrinct which is known as a Princes’ Islands including Kınalıada, Burgazada, 
Heybeliada and Büyükada in İstanbul and mainland (Güngören district in İstanbul) was 
handled.  For mainland, Güngören was chosen because of the socio-economic similarity to 
Adalar. With this study, by making an evaluation in terms of instinct and extrinsic factors, it 
was thought to make a contribution to studies which aim to raise the motivation levels of the 
teachers. The study was conducted by 97 first stage primary school teachers who works in 
public schools in Güngören and Adalar districts as a sample. In the study instinct and extrinsic 
motivation factors of the teachers were analyzed by using “İş Doyum Ölçeği (The measure of 
job satisfaction)”. Findings show that no meaningful significant difference was found about 
working in Adalar and Güngören districts. In terms of instinct and extrinsic motivation factors, 
in terms of extrinsic factors the motivation levels of teachers who work in Adalar district were 
found to be higher than those who work in Güngören district. When Adalar and Güngören 
districts are evaluated one by one instinct motivation level is observed to be higher both 
districts. In our findings, positive relation between instinct and extrinsic motivation factors is 
noticed. 

Key Words: Herzberg, Motivation, İnstinct Motivation, Extrinsic Motivation 

JEL Classification: I10, M10, M12, M54. 

1. Giriş 

Motivasyon (güdüleme) kavramı Eren’e  (2007) göre “hareket etmek, teşvik etmek, 
harekete geçmek anlamına gelen Latince “Movere” kelimesinden” türetilmiştir. Bu yaklaşım 
içerisinde motivasyon (güdüleme), çalışanlara bilinçli bir şekilde yaptıkları işi sevdirmek, 
örgütün amaçlarına doğru yönlendirmek ve hareket ettirmek olarak tanımlanabilir. 
Motivasyon (güdüleme) kavramı, örgüt içerisindeki insan faktörünü etkin ve verimli 
kullanabilmek için insana çalıştığı işi sevdirmek, işyerinde mutlu etmek, yapacağı işin 
kendisinin bilgi, beceri ve kabiliyetlerine uygun olmasını sağlamak ve yapacağı işten keyif 
almasını sağlamak açısından önemli bir kavramdır. 

İş verimi ve iş doyumu alanında yapılan araştırmalar bu kadar geniş bir alana etki eden 
önemi ve gerekliliği neredeyse hayatın her aşamasında güçlü bir şekilde hissedilen 
motivasyon (güdüleme) kavramını, eğitim kurumları açısından ele almayı düşündürmüştür. 
Eğitim kurumları, toplumsal sistem içerisinde girdisi ve çıktısı insan olan, kar odaklı olmayan 
ve bu yönüyle diğer sistemlerden farklı bir yapı oluşturan sosyal faydası oldukça yüksek 
kurumlardır. Bu nedenle bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, işlerine motive edilmesi 
ve mevcut motivasyon düzeylerinin yükseltilmesi önemlidir. 
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Diğer yandan eğitimin; bireylere karşılaşacakları sorunları çözebilen, toplumun 
değerlerine uyum sağlayan, topluma ve ülkeye faydalı, üretken ve bilimsel düşünebilen 
bireyler yetiştirmektir gibi temel amaçları vardır. Bu nitelikteki bireylerin yetiştirilmesindeki 
en büyük görev öğretmenlere düşmektedir. Eğitim kurumlarının yukarda belirtilen amaçlarını 
gerçekleştirebilmeleri ve istenilen kalitede eğitim hizmeti verebilmeleri, öğretmenlerin 
istekliliği ve başarılarıyla yakından ilişkilidir. Öğretmenlerin daha verimli ve istekli 
çalışmaları ise iyi bir motivasyon sürecine bağlıdır.  

2. Kuramsal Çerçeve 

2.1. Motivasyonun Tanımı 

Motivasyon konusunda yapılan birçok tanımın genel olarak kesiştikleri nokta, 
motivasyonun organizmanın harekete geçmesinden bu hareketin sonuçlanmasına kadar olan 
ve tekrar bu sürecin başka bir uyarıcıyla başlayıp devam edeceğini anlatan yani devamlılık arz 
eden bir süreç olduğudur. Bu düşünceyi destekleyen bir görüşe göre motivasyonun, “birbirleri 
ile karşılıklı ilişki halinde bulunan güdülerin davranışlar üzerindeki etkileri incelendiğinde 
genel olarak insan organizmasını davranışa iten, bu davranışın şiddet ve enerji düzeyini tayin 
eden, davranışlarına belirli bir yön veren ve devamını sağlayan çeşitli iç ve dış sebepleri ve 
bunların işleyiş mekanizmalarını kapsayan geniş bir süreç olduğu görülmektedir” (Arık, 1996: 
21).  

Bu tanımlara ek olarak motivasyon, 

“Genellikle çalışanların ve özellikle yöneticilerin yeteneklerini ve gelişme olanaklarını 
ortaya koyacak biçimde, onların kişisel, toplumsal, kültürel ve ekonomik tercihlerini tatmin 
ederek tatmin edilmeleri demektir.” (Tümer, 1975: 315).  

“Kişinin arzulanan bir sonuca veya ihtiyaçlarını tatmin edecek bir hedefe ulaşmak için 
isteyerek çaba sarf etmesidir” (Balçık, 2004: 135).  

“Bir ihtiyacı gidermek için gerekli davranışları başlatan bir kuvvettir” (Genç, 2005: 
223). 

 “Bireyi harekete geçirerek belirlenen amaçlar yönünde faaliyetlerin sürdürülmesini 
sağlayan, uyarlamayı kolaylaştıran, bireyi yöneten ve yönetim düzeni sağlayan, bireyin 
algılama gücü ve zihni çabalarının gelişmesini sağlayan bir kuvvettir” (Eroğlu, 1996:217). 

“İnsanı harekete geçiren ve hareketlerinin yönlerini belirleyen, onların, düşünceleri, 
umutları, inançları, kısaca arzu; ihtiyaç ve korkularıdır” (Fındıkçı, 1999:373).  

2.2. Temel Motivasyon Kuramları 

İnsanın sosyal bir varlık olması nedeniyle çalışanların nerede, ne zaman, nasıl 
davranacağı, ihtiyaç ve beklentilerinin neler olduğu konusu sürekli olarak araştırılmıştır. Bu 
araştırmalardan hareketle motivasyon konusunu açıklığa kavuşturmak üzere bir çok kuram 
geliştirilmiştir. Motivasyon konusunda geliştirilen bu kuramlar, içsel faktörlere ağırlık veren 
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“Kapsam Kuramları” ve dışsa faktörlere ağırlık veren  “Süreç Kuramlarıdır” (Koçel, 2003: 
510). 

Kapsam kuramları, insanların güdülerini ve bunların göreli güçleri ile insanların bu 
güdüleri tatmin etmek için gerçekleştirmek istediği hedefleri tanımlamakla ilgilidir. Yani 
kapsam kuramları, gereksinimlerin doğasına ve insanları neyin güdülediğine önem 
vermektedirler (Mullins, 2002: 426). Bu kuramlar kişinin içinden gelen ve kendisini davranışa 
iten faktörleri anlamaya çalışır. Eğer yöneticiler, çalışanların içinden gelen ve onları belirli 
şekillerde davranmaya zorlayan bu faktörleri ortaya çıkarabilirlerse, bu faktörlere dikkat 
ederek çalışanlarını daha iyi yönetebilir ve onları memnun ederek işletme amaçlarına yönelik 
çalıştırabilirler. Kapsam kuramları Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı, 
Frederick Herzberg’in Çift Faktör Kuramı, David Mc. Clelland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi ve 
Clayton Alderfer’in ERG Kuramı seklinde sıralanmaktadır (Deniz ve Diğerleri, 2005:143-
149). 

Bilindiği üzere kapsam kuramları bireyin ihtiyaç ve dürtüleri ile bu ihtiyaç ve dürtüler 
arasındaki öncelik sırasına odaklanırken, süreç kuramları bundan farklı olarak ihtiyaçlar ve 
diğer dışsal faktörlere odaklanırlar. Süreç kuramlarına göre farklı kişiler değişik görüş ve 
değer yargılarına sahiptirler fakat hepsinde davranışı harekete geçiren güdüleme süreci 
aynıdır. Süreç kuramları kapsam kuramlarından farklı olarak davranışın ilk çıkış noktası olan 
ihtiyacın hissedilmesinden başlayıp davranışın gerçekleşmesine ve sonlandırılmasına kadar 
olan geniş bir süreci kapsar (Eren, 2007: 533).  Diğer yandan başlıca Süreç kuramları ise; 
Viktor H. Vroom Bekleyiş Teorisi, Lawler-Porter Bekleyiş-Değer Teorisi, B.F. Skinner 
Şartlandırma Kuramı, Adams Eşitlik Teorisi ve Cranny-Smith Basitleştirilmiş Süreç Modeli 
şeklinde sıralanabilir (Eren, 2004:532-545). 

2.2.1. Frederick Herzberg’in Çift Faktör Kuramı 

Herzberg tarafından ileri sürülen Çift Faktör Kuramı, literatürde Maslow’un ihtiyaçlar 
hiyerarşisinden sonra en çok bilinen kapsam (gereksinim) kuramlarından biri olup, aynı 
zamanda iş doyumu ile ilgili geliştirilen en önemli kuramlardan biri olarak kabul edilmektedir 
(Drafke-Kossen, 1997: 281). Herzberg’in çift faktör teorisi çeşitli değer sistemleri içinde 
çalışanın, çalışma ortamından neler beklediği ve çalışanları neyin daha fazla motive ettiğini, 
hangi çalışma koşullarının tatmin edici olmadığı ve işe karşı isteksizlik meydana getirdiğini 
belirlemeyi amaçlamıştır (Sabuncuoğlu ve Tüz, 1998: 115). Kuram doyum ve doyumsuzluğun 
birbirlerini dengelediklerini ve iş ortamında birbirlerine zıt olgular olmadığını açıklamaya 
çalışmıştır. Bununla ilgili bir görüşe göre “doyum, doyumsuzluğun karşıtı değildir ve çalışan, 
işinden doyum sağlamadan ama aynı zamanda doyumsuz olmadan da çalışabilir” (Başaran, 
2000: 217). 

Herzberg 1959 yılında Maslow’un motivasyon teorisini geliştirmek üzere yapmış 
olduğu çalışmalarda diğer kuramlardan farklı olarak deneklerine onları çalışma hayatlarında 
mutsuz eden faktörleri ve daha çok çalışmaya itecek faktörleri sormuştur. Bu deney ile 
birlikte ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır. Çünkü işyerindeki bazı faktörlerin olmaması durumu 
mutsuzluk yaratırken mevcut olmaları durumunda ise ekstra bir doyum sağlamadıkları 
görülmüştür (Luthans, 1995: 151).  
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         Herzberg ekstra doyum sağlamayan bu faktörlere, dışsal (hijyen) faktörler adını 
vermiştir. Buna karşın işyerindeki bazı faktörlerin ise, yokluğunda belirgin bir doyumsuzluk 
yaşanırken, varlıklarında ise çalışanların iş performansını oldukça arttırdığı gözlenmiştir. İş 
performansını oldukça arttıran bu faktörlere ise içsel (motive edici) faktörler adını vermiştir.  

Dışsal faktörlere “koruyucu anlamına gelen hijyen faktörler adı verilmesinin nedeni 
tıbbi hijyen ilkelerine benzer biçimde işlev görüyor olmalarıdır; hijyenin sağlık için tehlikeli 
olan durumları ortadan kaldırma işlevini işyerinde koruyucu faktörler görmektedir. Bu 
faktörlerin de hijyen gibi tedavi edici özellikleri yoktur; ancak mevcut olmamaları durumunda 
daha fazla rahatsızlık yaşanması kaçınılmazdır” (Kanoğlu, 2007: 44). Herzberg’e göre dışsal 
(hijyen) faktörlerin işyerinde pozitif olması durumunda bu sadece çalışanlar tarafından kabul 
görülecektir. Bu durum motive edici olabileceği gibi motive edici etki göstermeyebilir 
(Kaplan, 2007: 34). 

Herzberg’in içsel ve dışsal motivasyon faktörleri tanımlanacak olursa; 

İçsel (motivasyonel) faktörler:  başarı, tanınma, sorumluluk alma, yükselme olanağı 
verme, işin kendisi gibi etkenlerdir (Onaran, 1981, s.46.). İçsel faktörler ile çalışan kendi 
kendini motive edebilmekte ve doyuma ulaşabilmektedir. Bir görüşe göre “Bireyin kendini 
gerçekleştirme ihtiyacını karşıladığından, içsel faktörler olumlu ve yapıcı iş davranışlarına yol 
açma eğilimi göstermektedir” (Murat ve Çevik, 2008: 1). Başka bir görüşe göre motive edici 
faktörler bir bireyin sorumluluk, tanınma, kendine güven ve takdir duygularının gelişmesine 
imkan sağlamaktadır (Türkel, 1999: 113). 

Dışsal (hijyen) etmenler ise işin fizyolojik, güvenlik ve sosyal gereksinimleri karşılayan 
özellikleri ile şirket politikası ve yönetim, teknik denetim, kişiler arası ilişkiler, maaş, statü, iş 
güvenliği,  özel hayat, çalışma şartları gibi daha alt düzey gereksinimlere cevap veren 
tatminsizliği engelleyici etmenlerdir (Eroğlu, 1995: 54) 

Dışsal faktörler, çalışma ortamında islerin yapılması ve iş görenin kendini rahat 
hissetmesini sağlamak için bulunması gereken asgari etmenlerdir. Bu etmenlerin iş ortamında 
olmaması durumunda iş göreni motive etmek neredeyse mümkün değildir. Ancak bu 
etmenlerin varlıkları, motivasyonu sağlamaz, motivasyon için gerekli ortamı oluşturur.  
Buradan anlaşıldığı üzere motivasyon, içsel yani motive edici etmenler sağlanırsa 
gerçekleşebilir. Dışsal faktörleri sağlamadan sadece içsel faktörleri sağlamak, işgöreni motive 
etmek için yeterli olmayacaktır. Bu bakımdan içsel ve dışsal faktörler motivasyonun 
sağlanması için birbirlerini tamamlar nitelikte olmaları gerekmektedir (Koçel, 2003: 642-643).  

2.3. Eğitim Örgütlerinde Motivasyon 

Eğitim örgütleri, örgütsel çevrede bulunan birçok organizasyon gibi kendi başına açık 
sistemlerdir. Diğer bir deyişle değişim ve gelişimin sürekli olduğu ve bunu amaç edinmiş 
örgütlerdir. Örgütsel davranış ile ilgili çağdaş yaklaşımlardan sistem yaklaşımına göre 
örgütler çevreleri ile girdi-çıktı ilişkisinde bulunan açık sistemlerdir. Bu sistemler, 
çevrelerinden çeşitli şekillerde girdilerini alıp,  belirli bir dönüşüm sürecinden sonra çıktı 
olarak çevrelerine sunarlar. Buradan anlaşıldığı üzere bu sistemler negatif entropi (yok olma 
tehlikesinin olmaması) özelliğine sahiptirler yani zamana ve çevrelerine bağlı olarak sürekli 
uyumlu bir değişim gösteren ve geçmişten bugüne gelip bugünden sonra da yaşamını 
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sürdürebilecek sistemlerdir (Eren, 2007: 48). Bu sebeple hiç kuşkusuz ki eğitim örgütlerinin 
temel taşını oluşturan öğretmenlerin motivasyonu yüksek öneme sahiptir. 

2.3.1. Eğitim Örgütlerinin Önemi 

Eğitim örgütleri sosyal sistem içerisinde girdisi-çıktısı insan olan, kar odaklı olmayan ve 
yine içinde bulunduğu ortama faydası ve katkıları oldukça yüksek olan örgütlerdir. Eğitim 
kurumları bir ülkede eğitim oranının arttırarak o ülkenin kalkınmasında büyük rol 
oynamaktadır. Dolayısıyla ülkenin gelişiminde gerekli nitelik ve niceliğe sahip bireylerin 
yetiştirilmesi, öğretmenlere bu fırsatı verecek ortamların hazırlanması ile mümkündür. Bir 
başka deyişle, ülkenin gereksinimi olan insan gücünün istenen kaliteye ulaşabilmesi için 
öğretmenlere işlerinde mutlu ve huzurlu çalışabileceği ortamlar yaratılmalıdır (Ayan, Kocacık 
ve Karakuş, 2009).  

2.3.2. Öğretmen Motivasyonu 

Öğretmen kısa ifadeyle mesleği bilgi öğretmek olan kimsedir. Bu çok genel tanımlama 
filozoflar ve peygamberleri de içine alan çok geniş bir öğretmenlik kavramı doğurur. Bu 
bakımdan bilginin hayati değeri, insanın öğreticilere tarih boyunca derin bir saygı 
beslemesine neden olmuştur (Çoşkun, 2009). 

Diğer yandan eğitim kurumlarının en önemli yapı taşı olan öğretmenlik mesleği, insani 
duyarlılıklar açısında son derece önemli bir meslektir. Bu mesleği seçenlerin, hizmet 
verecekleri kişilere karşı yeterli bir duyarlılığa sahip olmaları beklenir. Çünkü sadece maddi 
ödüllere odaklanmış bir motivasyon süreci, bu mesleğin layıkıyla yerine getirilmesi için 
yeterli olmayacaktır. 

Öğretmenin işe motive edilmesi süreci genellikle karmaşık ve üzerinde durulması 
gereken bir durum olarak görülmektedir. Çünkü bu süreç hem öğretmenler hem de 
öğretmenlerin direkt ya da dolaylı olarak ilişkide bulunduğu çevresiyle ilgilidir. Öğretmenler 
hem kendi değer verdikleri amaçlar, ihtiyaçlar ve beklentilerle, hem de yöneticilerinin ya da 
amirlerinin onların ihtiyaç ve beklentilerini yakından gözlemlemesi ile uygun motivasyon 
araçları, ödülleri veya çıktıları sunmalarıyla motive olurlar . 

Öğretmenlerin motivasyonu Herzberg’in Çift Faktör kuramı bağlamında incelendiğinde 
araştırmalar içsel motivasyonu yüksek olan çalışanların, dışsal motivasyon faktörlerine oranla 
daha başarılı olduklarını ortaya çıkarmıştır (Balcı, 1992, s.8.). 

Tablo 1’de Herzberg’in çift faktör kuramı kapsamında, son yıllarda yapılan çalışmalar 
özet olarak sunulmuştur. 
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Tablo 1 Benzer Araştırmalara İlişkin Literatür Tablosu 

ARAŞTIRMACI SONUÇ 

Yazıcı, 2009 
Öğretmenlik mesleği üzerinde motivasyon kaynaklarının da etkisi vardır. 
Bu kaynaklar içsel ve dışsaldır. İçsel motivasyon kaynakları dışsal 
motivasyon kaynaklarından daha etkilidir. 

Büyükgöz, 2008 

İçsel faktörler düzeyinin dışsal faktörlere göre daha yüksek çıkması, 
çalışanların örgütle aralarında algıladıkları ilişkinin içsel boyutta bir ilişki 
olduğunu ve aidiyet duygusu yarattığını, bunun da yöneticilerin örgütün 
amaç ve değerlerini benimsediğini, örgütlere yönelik bir gönül gücü 
olduğunu göstermektedir 

Bareket, 2008 

Öğretmenler içsel motivasyon faktörlerinden en çok kendi başına çalışma 
faktörü ile motive olmaktadırlar. Öğretmenlerin yöneticileri ile olan 
ilişkileri bulundukları kurumda kalıp kalmamalarını etkilemektedir. 
Sosyo-ekonomik durumu düşük olan okullarda ilerleme ve gelişme 
faktörü ikinci sırada en önemli içsel faktör olurken Sosyo-ekonomik 
durumu yüksek olan okullarda bu faktörün daha az öneme sahip olduğu 
gözlenmiştir. Diğer yandan Dışsal faktörlerde ise ücret ve güvenlik 
çalışanlar için yüksek düzeyde önem arz etmektedir. 

Dündar, Özutku 
ve Taşpınar, 2007 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, hem içsel hem de dışsal 
motivasyon araçlarının işgörenlerin motivasyonu üzerinde etkili 
olduğunu ortaya koymuştur. İçsel motivasyon araçlarının işgörenlerin 
motivasyonu üzerindeki etkisinin dışsal motivasyon araçlarına göre daha 
yüksek olduğu saptanmıştır. 

Brown, 2007 

Bulgular içsel ve dışsal motivasyon faktörlerinde, idareci ve öğretmenler 
arasında farklılık olduğunu göstermiştir. Bayan öğretmenlerin, erkek 
öğretmenlere oranla içsel motivasyonlarının biraz daha yüksek olduğu 
gözlenmiştir. 

Farthing, 2006 

Herzberg’in kuramında belirtmiş olduğu ücretin yüksek bir motivasyon 
aracı olduğu öğretmen motivasyonu açısından desteklenmemiştir. Bunun 
yerine kendi başına çalışma faktörünün öğretmenler açısından yüksek 
motivasyon sağladığı saptanmıştır. 

Kurt, 2005 

Herzberg’in çift faktör motivasyon teorisi, öğretmenlerin güdülenmesini 
açıklamakta yetersiz kalmakla birlikte, öğretmenlerin güdülenmesi 
konusunda bilinçli etkinliklerde bulunulmasına katkı sağlayabileceği 
söylenebilir. Bireyin motivasyonun sağlanması için önce dışsal faktörler 
karşılanmalıdır. Daha sonra içsel faktörler bireyin gerçekten motive 
olmalarını sağlayacaktır. 

Egan, 2001 

İçsel ve dışsal motivasyon faktörlerinin öğretmen motivasyonunda tatmin 
ve tatminsizlik bağlamında önemli olduğu gözlenmiştir. Özellikle 
motivasyon düzeyinin kendi başına çalışma, başarı ve sorumluluk alma 
gibi içsel motivasyon faktörlerinde yüksek olduğu gözlenmiştir.  

Ryan ve Deci, 
2000 

İçsel motivasyon doğal insan eğilimini öğrenmek için önemli bir yapı 
oluşturmaktadır. Ancak dışsal motivasyon da çalışan motivasyonunda 
önemli bir yere sahiptir. 
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3.Metodoloji 

3.1 Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın genel amacı İstanbul İline bağlı Adalar (Büyükada, Heybeliada, 
Burgazada, Kınalıada) ve anakaradaki (Güngören) resmi ilköğretim okullarında görev yapan 
ilköğretim birinci kademe öğretmenlerinin, motivasyon düzeylerini tespit etmek ve Herzberg 
‘in Çift Faktör Kuramı kapsamında dışsal motivasyon faktörlerinin, öğretmenlerin 
motivasyonları üzerinde anakarada (Güngören) ve ada’da (Büyükada, Heybeliada, Burgazada, 
Kınalıada) çalışma ve yaşama olgusu bakımından ne derece etkili olduğunu saptamaktır. 

3.2. Veri Toplama Araç ve Teknikleri  

Araştırmada veri toplamak amacıyla Bilge, Akman ve Kelecioğlu (2007) tarafından 
geliştirilen Öğretim Elemanları İş Doyum Ölçeğinden yararlanılmıştır. Anket iki bölümden 
oluşmaktadır.  Anketin birinci bölümünde katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye 
yönelik sorular, öğretmenlik mesleği ve araştırmanın amacına uygun olarak belirlenmiştir. 
İkinci bölüm ise güvenilirlik ve geçerliliği Bilge, Akman ve Kelecioğlu (2007) tarafından test 
edilmiş ve yine aynı kişiler tarafından geliştirilmiş olan “Öğretim Elemanları İş doyum 
Ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçek, çalışan motivasyonunu Herzberg’in Çift Faktör Kuramı 
kapsamında ele almaktadır. Buna göre ölçeğin içsel ve dışsal olmak üzere iki boyutu 
bulunmaktadır. İçsel boyutta 14 madde ve dışsal boyutta 11 madde bulunmaktadır. Ölçekte 
yer alan sorular en azdan en çoğa doğru olmak üzere 1 ile 5 arasında derecelendirilmiştir. 

3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi 

Araştırmanın çalışma evrenini, 2009–2010 öğretim yılında İstanbul İline bağlı 
Güngören ve Adalar (Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada) ilçesindeki resmi 
ilköğretim okullarında görev yapan ilköğretim birinci kademe öğretmenleri oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemini ise Adalar ilçesindeki beş ilköğretim okulu ve Güngören 
ilçesindeki iki ilköğretim okulunda görev yapan aynı sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyde 
olduğu varsayılan 97 ilköğretim birinci kademe öğretmenleri oluşturmaktadır.  

Okullaşma oranı ve okul sayısı açısından İstanbul ilinin Türkiye ortalamasının üzerinde 
iken derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından ise en yüksek iller arasında yer alması ve bu 
şartlar altında eğitim-öğretim hizmeti vermekte olan öğretmenlerin üzerlerindeki iş yükünün 
ve çevrelerinin ya da mesleklerinin kendilerine hissettirmiş oldukları tatmin derecesinin 
belirlenmek istenmesi, İstanbul ilinde çalışan öğretmenlerin motivasyon algılarının 
belirlenmesinde belirleyici rol oynamıştır.  

Araştırmanın sadece İstanbul ilindeki yedi kamu ilköğretim okulunun öğretmenlerini 
kapsaması araştırmadaki başlıca kısıtları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında sadece 
İstanbul ilindeki yedi kamu ilköğretim okulunun öğretmenlerinin yer almasından dolayı elde 
edilen bulguların İstanbul ilindeki diğer okulların ya da Türkiye genelindeki okullarda görev 
yapan öğretmenlerin görüşlerini yansıtma iddiası yoktur. 
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3.4. Araştırmanın Kısıtları 

Araştırmanın sadece İstanbul ilindeki kamu okullarının birinci kademe öğretmenlerini 
kapsaması, araştırmadaki başlıca kısıtları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında sadece 
İstanbul ilindeki kamu okullarındaki ilköğretim birinci kademe öğretmenlerinin yer 
almasından dolayı elde edilen bulguların Türkiye genelindeki okullarda görev yapan 
öğretmenlerin görüşlerini yansıtma iddiası yoktur.  

3.5. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada belirtilen hipotezleri test etmek amacıyla içsel ve dışsal motivasyon 
faktörlerinin belirlenmesi için doğrulayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır (doğrulayıcı 
faktör analizi sonuçlarına Ek’te (Tablo 8) yer verilmiştir). Yapılan doğrulayıcı faktör 
analizinde ilgili içsel motivasyon faktörüne ait 4. Soru ait olduğu faktöre dağılmadığından 4. 
Soru (İşimi yaparken kendi kararlarımı verebilme olanağının olması) çıkarılıp analiz 
tekrarlanmıştır.  Verilerin normal dağılıma uygunluğunu test etmek amacıyla tek örneklem 

Kolmogorov-Smirnov testi ve varyansların homojenliği testi kullanılmış ve test sonucunda 
anlamlılık değerlerinin 0,05’den büyük olması incelenen faktörlerin normal dağılıma sahip ve 
varyanslarının da homojen bir yapıda olduğunu göstermektedir. 

Verilerin normal dağılması ve homojen olması nedeniyle parametrik testlerden 
faydalanılmıştır. İçsel ve dışsal motivasyon faktörlerinin çalışma ve yaşam yerine göre 
farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla bağımlı ve bağımsız örneklem t-testi 
uygulamasına gidilmiştir. Çünkü anakaradan coğrafi açıdan ayrı ve çeşitli dışsal imkân ve 
olanaklar itibari ile anakaraya göre yoksun olan adalar ilçesinde çalışan öğretmenlerin dışsal 
motivasyonlarının anakarada çalışan öğretmenlere göre daha düşük olduğu düşünülmektedir.  

Ayrıca motivasyon faktörlerinin kendi aralarındaki ilişkileri ve yönünü tespit etmek 
amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Çünkü içsel ve dışsal motivasyon faktörlerinin 
birbirlerini pozitif anlamda etkilemesi beklenmektedir. Bu amaçla belirlenen pozitif şiddetin 
yüksek oranda olması çalışan motivasyonunda tüm dikkat ve önemin sadece içsel motivasyon 
faktörlerine yönlendirilmemesi dışsal motivasyon faktörlerinin de çalışan motivasyonunda 
içsel motivasyon faktörlerine yakın bir öneme sahip olduğunun vurgulanmasını 
kolaylaştıracaktır. 

3.6. Araştırma Hipotezleri 

Genel tarama metodu ile hazırlanan bu çalışmada belirlenen başlıca hipotezler şunlardır: 

H1: Dışsal motivasyon faktörleri açısından Adalar ilçesinde çalışan öğretmenlerin 
motivasyon düzeyleri, Güngören ilçesinde çalışan öğretmenlerin motivasyon düzeylerinden 
düşüktür. 

H2: İçsel motivasyon faktörleri açısından Adalar ilçesinde çalışan öğretmenlerin 
motivasyon düzeyleri ile Güngören ilçesinde çalışan öğretmenlerin motivasyon düzeyleri 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur. 
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H3: Yaşam yeri değişkeni açısından Güngören ilçesinde yaşayan öğretmenlerin 
motivasyon düzeyleri Adalar ilçesinde yaşayan öğretmenlere göre daha yüksektir. 

H4: Adalar ve Güngören ilçelerinde çalışan öğretmenlerin içsel motivasyon düzeyi 
dışsal motivasyon düzeyinden yüksektir. 

H5: İçsel motivasyon faktörleri ile dışsal motivasyon faktörleri arasında pozitif yönlü 
bir ilişki vardır. 

3.7. Güvenilirlik Analizi 

İçsel ve dışsal motivasyon faktörlerine yönelik sorulan 5’li likert tipi 25 soruya 
güvenilirlik analizi uygulanmış ve Cronbach's Alpha değeri 0.945 bulunmuştur. Cronbach’s 
Alpha değerleri motivasyon faktörlerinden içsel motivasyon faktörleri için 0.925, dışsal 
motivasyon faktörleri için 0.887 olarak hesaplanmıştır. Cronbach Alpha katsayısının 
bulunabileceği aralıklar ve bu aralıklarla ilgili değerlendirmeler aşağıda listelenmiştir (Bilgin, 
2005:141-142).  

0,00 < α < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir. 

0,40 < α < 0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir. 

0,60 < α < 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. 

0,80 < α < 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. Buradan anlaşıldığı 
üzere anket uygulaması sonucu elde edilen verilerin yüksek derecede güvenilir olduğunu 
gözlenmektedir. 

3.8. Araştırma Verilerinin Analizi 

3.8.1 Demografik Veriler 

Demografik değişkenlere ait veriler Tablo 2’ de sunulmuştur. 

Tablo 2 Demografik Değişkenler Tablosu 

Değişkenler Alt Değişkenler Frekans               % 

Cinsiyet 
Kadın 65 67 
Erkek 32 33 

Yaş 
X≤30 35 36,1 
X>30 62 63,9 

Medeni Durum 
Evli 68 70,1 
Bekâr 29 29,9 

Çocuk Durumu 
Var 56 57,7 
Yok 41 42,3 

Mesleki Deneyim 
X≤10 61 62,9 
X>10 36 37,1 

Yasam Yeri Güngören 66 68 
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Adalar 31 32 

Çalışma Yeri   
Güngören 51 52,6 
Adalar 46 47,4 

  TOPLAM 97  

3.8.2 Hipotezlerin Testi 

“H.1. Dışsal motivasyon faktörleri açısından Adalar ilçesinde çalışan öğretmenlerin 

motivasyon düzeyleri, Güngören ilçesinde çalışan öğretmenlerin motivasyon düzeylerinden 

düşüktür”. 

“H.2. İçsel motivasyon faktörleri açısından Adalar ilçesinde çalışan öğretmenlerin 

motivasyon düzeyleri ile Güngören ilçesinde çalışan öğretmenlerin motivasyon düzeyleri 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur”.  

H1 ve H2 hipotezlerini test etmek amacıyla bağımsız örneklem t-testi yapılmasına karar 
verilmiştir. Analiz verileri Tablo 3.’de gösterilmektedir. 

Tablo 3 Çalışılan Yere İlişkin Bağımsız Örneklem t-Testi Tablosu 

 
Motivasyon 
Faktörleri 

Çalışma 
Yeri 

Kişi 
Sayısı 

Ort. 
Std. 

Sapma 
T 

değeri 
Sd. 

Önem 
(p) 

Dışsal 

Motivasyon 

Faktörleri 

Güngören 51 3,33 0,812  
-0,899 

 

 
95 

 

 
0,371 

 Adalar 46 3,47 0,740 

İçsel 

Motivasyon 

Faktörleri 

Güngören 51 3,59 0,813 
-1,224 95 0,224 

Adalar 46 3,78 0,757 

P>0,05 

Tablo 3’de H1 ve H2 hipotezlerine ilişkin içsel ve dışsal motivasyon faktörleri açısından 
Adalar ve Güngören ilçelerinde çalışan öğretmenlere yönelik veriler incelendiğinde, belirtilen 
iki bölgedeki öğretmenler arasında istatistiksel açıdan anlamlı derecede bir farklılık tespit 
edilmemiştir (P>0,05). Bu durum genel olarak her iki bölgedeki çalışan öğretmenlerin içsel ve 
dışsal motivasyon faktörlerine ilişkin tutumlarının benzerlik gösterdiği şeklinde 
yorumlanabilir. H1, Hipotezi, dışsal motivasyon faktörleri açısından %95 güven aralığında 
red edilmiştir. Diğer yandan H2 hipotezi içsel motivasyon faktörleri açısından %95 güven 
aralığında kabul edilmiştir. 

“H.3. Yaşam yeri değişkeni açısından Güngören ilçesinde yaşayan öğretmenlerin 

motivasyon düzeyleri Adalar ilçesinde yaşayan öğretmenlere göre daha yüksektir” hipotezini 
test etmek amacıyla bağımsız örneklem t-testi yapılmasına karar verilmiştir. Analiz verileri 
Tablo 4’de gösterilmektedir. 
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Tablo 4 Yaşanan Yere İlişkin Bağımsız Örneklem t-Testi Tablosu 

 
Motivasyon 
Faktörleri 

Yaşam 
Yeri 

Kişi 
Sayıs

ı 
Ort. 

Std. 
Sapma 

T 
değeri 

Sd. 
Önem 

(p) 

Dışsal 

Motivasyon 

Faktörleri 

Güngören 66 3,29 0,794 
-1,993 95 0,049* 

Adalar 31 3,62 0,701 

İçsel 

Motivasyon 

Faktörleri 

Güngören 66 3,62 0,794 

-1,108 95 0,271 

Adalar 31 3,81 0,775 

* p<0,05 

Tablo 4’de H.3. Hipotezine ilişkin içsel ve dışsal motivasyon faktörleri açısından Adalar 
ve Güngören ilçelerinde yaşayan öğretmenlere yönelik veriler incelendiğinde, belirtilen 
öğretmenler arasında içsel motivasyon faktörlerinde istatistiksel anlamda anlamlı bir farklılık 
olmayıp (P>0,05) dışsal motivasyon faktörlerinde ise istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 
tespit edilmiştir (P=0,049). Dışsal motivasyon faktörlerinde öğretmenlerin vermiş oldukları 
yanıt ortalamalarına bakıldığında Adalar ilçesinde yaşayan öğretmenlerin dışsal motivasyon 
faktörlerinden duymuş oldukları doyum düzeyinin Güngören ilçesinde yaşayan öğretmenlerin 
doyum düzeylerinden daha yüksek olduğu gözlenmiştir. H3. Hipotezi içsel ve dışsal 
motivasyon faktörleri için %95 güven aralığında red edilmiştir. 

“H.4. Adalar ve Güngören ilçelerinde çalışan öğretmenlerin içsel motivasyon düzeyi 

dışsal motivasyon düzeyinden yüksektir.” hipotezini test etmek amacıyla bağımlı tek örneklem 
t-testi yapılmasına karar verilmiştir. Analiz verileri Tablo 5’de gösterilmektedir. 

Tablo 5 Adalar ve Güngören İlçelerine İlişkin Bağımlı Tek Örneklem t-Testi Tablosu 

Çalışma 
Yeri 

 
Motivasyon 
Faktörleri 

 

Kişi 
Sayısı 

Ort. 
Std. 

Sapma 
T değeri Önem (p) 

Adalar 
İçsel 46 3,78 0,753 34,071 

0,000* 
Dışsal 46 3,47 0,740 31,823 

Güngören 
İçsel 51 3,59 0,794 32,283  

0,000* 
Dışsal 51 3,33 0,812 29,258 

* p<0,05 

Tablo 5’de H.4. Hipotezine ilişkin Adalar ve Güngören ilçelerinde çalışan 
öğretmenlerin içsel ve dışsal motivasyon faktörleri hakkında vermiş oldukları puanlar 
incelendiğinde, içsel ve dışsal motivasyon faktörleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
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derecede bir farklılık tespit edilmiştir (P=0,000). İki bölgede de çalışan öğretmenlerin içsel 
motivasyon faktörleri ile ilgili sorulara vermiş oldukları yanıt ortalamalarına bakıldığında 
içsel motivasyon faktörlerinden dışsal motivasyon faktörlerine oranla daha fazla motive 
oldukları görülmektedir. H4. Hipotezi %95 güven aralığında kabul edilmiştir. 

“H.5.  İçsel motivasyon faktörleri ile dışsal motivasyon faktörleri arasında pozitif yönlü 

bir ilişki vardır.” hipotezini test etmek amacıyla Pearson korelasyon analizi yapılmasına karar 
verilmiştir. Analiz verileri Tablo 6’de gösterilmektedir. 

Tablo 6 İçsel Ve Dışsal Motivasyon Faktörlerine İlişkin Korelasyon Matrisi 

Tablo 6’dan görüldüğü üzere içsel ve dışsal motivasyon faktörleri arasında yüksek, 
pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilirken, H.5 Hipotezi %99 güven 
aralığında içsel motivasyon faktörleri ile dışsal motivasyon faktörleri arasındaki ilişki 
açısından kabul edilmiştir.  

Tablo 7. Hipotezlerin Kabul/Red Durumları 

Hipotezler Kabul/Red 
H.1. Dışsal motivasyon faktörleri açısından Adalar ilçesinde çalışan 
öğretmenlerin motivasyon düzeyleri, Güngören ilçesinde çalışan 
öğretmenlerin motivasyon düzeylerinden düşüktür. 

Red 

H.2. İçsel motivasyon faktörleri açısından Adalar ilçesinde çalışan 
öğretmenlerin motivasyon düzeyleri ile Güngören ilçesinde çalışan 
öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
bir farklılık yoktur. 

Kabul 

H.3. Yaşam yeri değişkeni açısından Güngören ilçesinde yaşayan 
öğretmenlerin motivasyon düzeyleri Adalar ilçesinde yaşayan 
öğretmenlere göre daha yüksektir. 

Red 

H.4. Adalar ve Güngören ilçelerinde çalışan öğretmenlerin içsel 
motivasyon düzeyi dışsal motivasyon düzeyinden yüksektir. 

Kabul 

H.5. İçsel motivasyon faktörleri ile dışsal motivasyon faktörleri arasında 
pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

Kabul 

 

 

 

 
 

İçsel 
 

Ort. S.s. Korelasyon İçsel Dışsal 

3,78 0,757  1 
  

 
Dışsal 

 
3,47 0,740 

Pearson korelasyon ,679** 
1 Sig. (2-tailed) 0,000 

N 46 
** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlı 
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4. Sonuç ve Öneriler 

4.1. Sonuçlar 

Araştırmada, kamu okullarında çalışan 97 ilköğretim birinci kademe öğretmeninin içsel 
ve dışsal motivasyon faktörleri hakkındaki motivasyon düzeylerinin, çalıştıkları ve yaşadıkları 
yere göre farklılık gösterip göstermediği saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca motivasyon 
faktörlerinin ilçeler içinde ayrı ayrı önem dereceleri saptanmaya çalışılmıştır. 

Motivasyon faktörlerinin kendi aralarında yüksek, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin 
olduğu tespit edilmiştir. Dışsal motivasyon faktörlerinden sağlanan motivasyon düzeyinin 
arttırılması ile içsel motivasyon faktörlerinden sağlanan motivasyon düzeyinin de olumlu 
yönde etkileneceği düşünülmektedir. Bu görüşünden hareketle, yöneticilerin ve karar 
vericilerin çalışanlarına yapacakları motive edici uygulamalarda, bu hususu göz önünde 
bulundurmalarında yarar vardır. Bu hususlara dikkat edildiği sürece, öğretmen 
motivasyonundaki engeller kaldırılacak ve öğretmenlerde etkin bir motivasyon yaratılacaktır.  

İçsel ve dışsal motivasyon faktörleri öğretmenlerin çalışmış oldukları ilçeler bazında 
incelendiğinde, Güngören ve Adalar ilçesinde çalışan öğretmenler arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı bir farklılığın olmadığı gözlenmiştir. Buna karşın, araştırmaya katılan öğretmenlerin 
yaşam yerlerine göre içsel ve dışsal motivasyon düzeyleri incelendiğinde, içsel motivasyon 
faktörlerinde istatistiksel anlamda anlamlı bir farklılık yok iken, dışsal motivasyon 
faktörlerinde adalar ilçesinde yaşayan öğretmenlerin motivasyon düzeylerinin Güngören 
ilçesinde yaşayan öğretmenlere göre yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç, öğretmenlerin 
yaşadıkları yerdeki dışsal motivasyon faktörlerine çalıştıkları yerden daha çok önem verdiğini 
göstermektedir.  Öğretmenlerin yaşadıkları yere göre dışsal motivasyon faktörlerindeki 
aritmetik ortalamalara bakıldığında, Adalar ilçesinde yaşayan öğretmenlerin motivasyon 
düzeylerinin Güngören ilçesinde çalışan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 
Ortaya çıkan bu farklılığın sebebi olarak, adalar ilçesinde çalışan öğretmenlerin yaşamsal 
çevrelerinin şehir hayatından uzak doğal bir ortam içinde olması gösterilebilir. Diğer bir 
değişle,  öğretmenlerin iş ve evleri arasındaki mesafenin yürüme uzaklığında olması, kendileri 
ve özellikle evli öğretmenler için çocuklarının şehir hayatının tehlikelerinde uzak bir ortamda 
olması, gürültü ve hava kirliliğinin az olması, motorlu araçların yasak olmasına bağlı olarak 
trafik faktörünün olmaması gibi sebepler sıralanabilir. Bunlara ek olarak, adalar ilçesinde 
yaşayan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun yine adalar ilçesinde çalışması ve buna bağlı 
olarak adalardaki sınıf başına düşen öğrenci sayılarının az olması gösterilebilir. Çünkü 
öğrenci sayısına bağlı olarak öğretmenler üzerindeki iş yükü de az olacaktır. 

Diğer yandan öğretmenlerin içsel ve dışsal motivasyonları arasındaki önem dereceleri 
her iki ilçede ayrı ayrı incelendiğinde, iki bölgede de içsel motivasyon faktörlerinden sağlanan 
motivasyon düzeyinin dışsal motivasyon faktörlerinden yüksek olduğu gözlenmiştir. Bunun 
sebebi olarak öğretmenlik mesleğinin maddi kaygılardan uzak, maneviyatı yüksek bir meslek 
olduğu düşünülmektedir. Farthing  (2006)’nın da belirttiği üzere Herzberg’in kuramında 
yüksek motivasyon aracı olarak belirtilen ücretin öğretmen motivasyonu açısından geçerli 
olmadığı belirtilmiştir. Bunun yerine kendi başına çalışma faktörü gibi içsel motivasyon 
faktörlerinin öğretmenler açısından yüksek motivasyon sağladığı saptanmıştır. Buradan da 
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yine araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleklerini icra ederken insan yetiştirmek gibi ulvi ve 
önemli bir görevi yerine getirmenin bilincinde ve sorumluluğunda oldukları anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak, literatürde yazan esaslar çerçevesinde uygulamanın gerçekleştirildiği 
kamu okullarında çalışan öğretmenlerin, içsel ve dışsal motivasyon faktörlerini 
algılamalarının, yaşadıkları yere göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Öğretmenler için 
anakarada yaşayan öğretmenlerin bu anlamda yaşadıkları yerlerin, dışsal motivasyonlarını 
arttırmaya yönelik olarak seçmeleri motivasyon düzeylerinin yükselmesine katkısı olacağı 
düşünülmektedir. Yöneticiler açısından ise, çalışanların dışsal motivasyonlarından duymuş 
oldukları doyum düzeyini değerlendirirken çalışanların iş çevresinden çok yaşadıkları 
çevrenin onların motivasyonlarına etki ettiğini düşünmeleri açısından faydalı olacaktır. Diğer 
yandan her iki ilçedeki öğretmenlerin içsel motivasyon faktörlerinden duymuş oldukları 
doyum düzeyinin dışsal motivasyon faktörlerinden yüksek olması, öğretmenlik mesleği 
yönünden sevindiricidir. Yazıcı  (2009)’un da belirttiği üzere içsel motivasyon faktörleri 
dışsal motivasyon faktörlerinden daha etkilidir. Ancak bu sonuçtan dışsal motivasyon 
kaynaklarının önemsiz olduğu kanısına varılmamalıdır. Aksine dışsal ve içsel motivasyon 
faktörleri birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak, diğer bir değişle birbirlerinin tamamlayıcısı 
olarak ele alınmalıdır. Bu durumu Kurt (2005), bireyin motivasyonun sağlanması için önce 
dışsal faktörler sağlanmalı, sonrasında ise içsel faktörler sağlanarak bireyin gerçekten motive 
olması sağlanacaktır şeklinde açıklamıştır. 

4.2. Öneriler 

4.2.1. Uygulamacılar İçin Öneriler 

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen motivasyonunun değerlendirilmesinde, öğretmenlerin 
işe güdülenmesinde, öğretmenlerin yaşadıkları çevresel koşulların öğretmenlerin dışsal 
motivasyonları üzerinde büyük etkisini göz önüne alarak daha etkin motivasyon araçları 
kullanabilir. Öğretmenlerin yaşadıkları yerlerdeki lojman, sosyal tesis, ilgi ve becerilerine 
uygun ortamların, sosyal ortamların sağlanması ve okulların bulunduğu coğrafi konumun 
daha bilinçli bir şekilde seçilmesinin öğretmenlerin dışsal motivasyonları üzerinde olumlu 
etkilerinin olacağı düşünülmektedir. 

4.2.2. Araştırmacılar İçin Öneriler 

Bu araştırmanın bir benzerinin, özel okullarda, daha büyük örneklem gurubu üzerinde 
ya da anakara üzerinde bulunan farklı bölgelerdeki okullar üzerinde yapılması önerilebilir. 
Öğretmenlerin içsel ve dışsal motivasyonları yaş, cinsiyet, mesleki deneyim, medeni durum 
gibi demografik özelliklere göre incelenebilir.  
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EK 

Tablo 8 Motivasyon Faktörlerine Yönelik Faktör Analizi Tablosu 

 
FAKTÖRLER 

FAKTÖR 
YÜKLERİ 

FAKTÖR 
VARYANSLARI 

İçsel Motivasyon Faktörleri   

S.9. İşimin ilgilerimi doyurması  0,823 

29,598 

S.6. İşimin her an yeni bir şeyler öğrenme olanağı sunması 0,803 

S.7. İşimin  farklı deneyimler edinme fırsatı vermesi 0,773 

S.14. Yaptığım işlerin tekdüze olmaması  0,748  

S.11. İşimin yaşamımdaki doyum kaynaklarından biri olması  0,736 

S.8. İşimin başarı duygusu tattırması  0,705  

S.13. İşimin yaratıcılığımı kullanmama olanak sağlaması 0,686 

S.12. İşimin anlamlı ve değerli olması 0,652  

S.10. İşimin hoşlandığım etkinlikleri içermesi  0,638 

S.5. İşimin sorumluluk almama fırsat vermesi 0,621  

S.3. İşimin kendime özgü yöntemleri kullanabilmeme olanak sağlaması 0,594 

S.1. Yaptığım işin yeteneklerimi kullanmama fırsat  vermesi 0,576  

S.2. Yaptığım işin yeterliliklerime ve becerilerime uygun olabilmesi 0,392 

Dışsal Motivasyon Faktörleri    
S.20. İş yapılırken herkesin kendi üstüne düşen sorumluluğu yerine 
getirmesi 0,838 

 
 
 
 

21,589 
 

 
 
 

 

S.23. İşimde benden beklenenlerin belirgin, açık ve tanımlanmış olması  0,773 

S.18. İşyerimde yöneticilerle kolay iletişim kurulabilmesi   0,733 
S.19. İşyerimde alınan kararların ve yapılan değişikliklerin zamanında 
bana iletilmesi 0,683 

S.16. İşyerimde işlerin adil olarak dağıtılması  0,678 
S.22. İşim için gerekli olan malzeme, araç ve gereçlerin adil olarak 
dağıtılması 0,557 

S.21. İşimle ilgili olarak alınacak kararlara katılım payımın olması 0,549 

S.15. İş arkadaşlarımın çalışmaya teşvik edici olması 0,538 

S.17. İş yerimde hizmet süresi ve deneyime değer verilmesi 0,531 
S.24. Ders verdiğim ve çalıştığım ortamların fiziksel koşullarının 
(sıcaklık, nem, aydınlık, havalandırma, ses) uygun olması   0,419 

S.25. İşimin bana, teşvik anlamında primler sağlaması   0,315 

Açıklanan Toplam Varyans 51,187 

Çıkarım Metodu: Temel Bileşen Analizi 
Döndürme Metodu: Kaiser Normalizasyonu ile Varimax 
Rotasyona 3 iretasyonda ulaşılmıştır 
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SOME FACTORS THAT AFFECT RELIGIOSITY IN UNIVERSITY STUDENTS∗∗∗∗ 

 

Yrd. Doç. Dr. Nurten KIMTER∗∗ 

ABSTRACT 

The main purpose of the present study is to examine the religious lifestyles (religiosity 
dimensions: faith, religious prayer, influence) of university students in terms of some socio-
cultural and demographic variables. In this context the population of the study is constituted 
by the students attending to the Bursa Uludag University and Canakkale Onsekiz Mart 
University, while the sample was constituted by a total of 632 female and male students 
attending to the various faculties and departments of these two universities. In the study that 
was carried out with sample scanning method and questionnaire technique, a "personal 
information form" and the "religiosity scale" were used as the data collection tools. 

In consequence of the study it is determined that there were significant levels of differences 
and relations (correlations) in university students' religiosity dimension averages according to 
the faculties they attend to, their genders, income levels, educational levels of their mothers, 
whether or not they received religious education, the place they received religious education 
and the religiosity levels of their families. On the other hand it was determined that no 
significant differences and relations (correlations) exist in the point averages the students 
scored in the religious faith, religious prayer and religious influence dimensions on the basis 
of the students' classes, ages and their fathers' educational background. But only it is 
determined that there was a significant level of relation (correlation) in university students' 
religiosity dimension averages according to educational levels of their fathers. 

Keywords: Religiosity, socio-cultural and demographic variables 

 

 

 

                                                           
∗ This article is presented as summary by author at ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE, Multi-paradigmatic 
Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities which is being held 2013-05-31 at Ürgüp 
/Nevşehir. 
∗∗ ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi, DKAB Bölümü, Din Psikolojisi Bilim Dalı nurtenkimter@hotmail.com 
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ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERDE DİNDARLIĞI ETKİLEYEN BAZI 
FAKTÖRLER 

ÖZ 

Bu araştırmanın temel amacı üniversitesi öğrencilerinin dinsel yaşantı biçimlerini (dindarlık 
boyutları: inanç, ibadet, etki) bazı sosyo- kültürel ve demografik değişkenler açısından 
incelemektir. Bu bağlamda araştırma evrenini Bursa Uludağ Üniversitesi ve Çanakkale On 
sekiz Mart Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, örneklemini ise söz konusu 
üniversitelerin değişik fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören 632 kız ve erkek öğrenci teşkil 
etmektedir. Örneklem tarama yöntemi ve anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilen 
araştırmada veri toplama aracı olarak “kişisel bilgi formu” ve “dindarlık ölçeği” 
kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda, üniversiteli öğrencilerin fakültelerine, cinsiyetlerine, gelir durumlarına, 
annelerinin eğitim durumlarına, din eğitimi alıp-almama durumlarına, din eğitimi aldıkları 
yere ve ailelerinin dindarlık düzeylerine göre dindarlık boyutlarındaki ortalamalarında 
anlamlılık düzeyinde farklılaşmalar ve ilişkiler (korelasyonlar) olduğu gözlenmiştir. Buna 
karşılık söz konusu öğrencilerin sınıflarına, yaşlarına ve babalarının eğitim düzeylerine göre 
dinî inanç,  dinî ibadet ve dinî etki boyutlarındaki puan ortalamalarında anlamlılık düzeyinde 
farklılaşmalar ve babanın eğitim durumu hariç anlamlılık düzeyinde ilişkiler (korelasyon) 
olmadığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dindarlık, sosyo-kültürel ve demografik değişkenler 

1. INTRODUCTION 

The word 'religion' is used in the West as the equivalent of the Arabic word 'din', which bears 
the meanings of debt, obedience, way, nation, reward, punishment, state, proceeding, account, 
reign, provision, etc. (Topaloglu and Karaman 1989:112). Originating from its root in Latin, 
'religare', the word religion stands for meanings such as addition, bond and bonding, and it is 
observed that its term meaning is connected with the meaning of its root. Because all of the 
religions witnessed within the history are based on humans establishing relations with and 
connecting themselves to what they know to be sacred (Pazarli, 1972:33). 

There is no consensus on the definition of religion. Religious functionaries, moralists, 
philosophers, materialists, psychologists and sociologists defined religion from various 
aspects.  Religion is an overall general spiritual orientation human develops in the face of 
entity; yet since this originates from feeling an ever existing comprehensive principle that is 
beyond the sensible world, it is different from temporary and simple reactions (Melȋci, A.A., 
1985:187). As a social reflection of the 'desire to believe' that exists in the spiritual nature of 
human, religion is a social institution that has been ever present, both in its primitive and 
advance forms, wherever and whenever human existed. Therefore, while believing is 
individual, religion is social. Due to this reason it has been always accepted that religion is 
both an individual and social need (Uysal, 2003:53).  
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Religious faith, feelings, thoughts and religious services of a believer form an integrity. 
Because religion manifests itself with behaviors that affects humans' religious feelings and 
awareness (Peker, 1993:68). Therefore, the sense of religiosity is the direct and indirect 
reflections of the fundamentals of faith and religious ceremonies of a given religion on the 
daily lives of individuals and the society (Uysal, 2003:137). At this point, the matter that how 
the religiousness of an individual living in a society can be determined or the aspects of 
human life affected by religion and the extent of this effect was started to be discussed and as 
a result researchers were led to the idea that religion can have dimensions. Also, the increase 
of the sophistication in the scales urged the researchers to emphasize on the multi-dimensional 
and multi-directional structure of religiousness (Salsman, 2006:121). In this sense, although it 
was Joseph Ficher who tried for the first time in the West to determine the various dimensions 
of religiousness and to set forth the basis of examining these dimensions empirically (Koktas, 
1993:50), the first social scientist who presented the multi-dimensional approach that will 
explain religiousness in the broadest sense was Glock. 

Despite the fact that the concepts of religion and religiosity are frequently used 
interchangeably in the studies conducted on these concepts, they actually have different 
meanings than each other. According to Vergote, religiosity is to accept God as the source of 
existence and as a beneficent power (Vergote, 1999:88). Religiosity is a concept that covers a 
wide area of beliefs and practices. The theoretical element that lies on the basis of the concept 
of religiosity, which is based upon the hypothesis that an individual's ideals and behaviors are 
connected to each other, is to believe in God and to recognize Him (Uysal, 2003:65). Since a 
religious person is under the influence of religious motives in all kinds of behaviors of his, the 
existence of God and the relations established with God constitute the center of all his earthly 
relations. Accordingly, an individual's religious beliefs, feelings, thoughts, doubts, attributes 
and behaviors, its approach to religion, the ways it evaluates religious principles and its 
overall religious display constitutes its religious personality or its religiosity. In the maturity 
of religiosity, as a multi-dimensional concept that covers a wide area of beliefs and practices, 
gradually ascending towards God, admitting His existence at an ever increasing level and 
above all existing within God is in question. 

Due to the fact that the concept of religiosity gains different meanings from person to person, 
from a culture to another, and according to the principles of the adopted religion, there are 
both similarities and differences in religiosity and lifestyles of peoples from the same religion, 
as well as of people from different religions. In other words, religious lifestyles or religiosity 
formed on the basis of religious beliefs, feelings, thoughts, attitudes and behaviors, has a 
complex structure that varies from society to society and from individual to individual and 
that can differ with the effect of various psycho-social and cultural factors (Gunay, 2006:50-
54). Accordingly, the scientific analyses concerning socio-cultural and demographic 
characteristics covered in both psychological and sociological researches have an important 
function in healthily defining and examining the population that is being researched 
(Marshall, 1999:137-140). In this context, it was considered that the determination of how the 
socio-cultural and demographic variables, which are also closely related with the phenomenon 
of religiosity, affect the religious lifestyles of university students was a research-worthy 
matter.   Due to this reason, the topic of the study is to research the extent with which the 
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socio-cultural and demographic factors (faculty, gender, age, class, socio-economic level, 
etc.) affect the religious lifestyles (religiosity dimensions: faith, religious service and 
influence) of the university students. 

1.2. Purpose of the Study 

The purpose of the present study, which discusses the religious lifestyles of university 
students in terms of socio-cultural and demographic purposes, is to determine whether the 
religiosity levels of the sample is affected from the socio-cultural and demographic variables, 
and if they are affected the extend of these effects. In other words, it is to set forth whether 
any differentiation takes place on the religious lifestyles of university students according to 
the faculties and classes they attend, their gender, age, socio-economic level, educational 
background of their parents, religiosity level of their parents, whether or not the students 
received religious education and the place where they received such education, and in case 
that there is any such differentiation whether or not it reaches a significant level and the 
origins of this differentiation. In line with the mentioned purpose, within the scope of the 
present study the question "if there are any significant relations between the youngsters' 
religiosity levels and their socio-cultural and demographic variables" will be tried to be 
answered before anything else.  

1.3. Hypotheses of the Study 

All scientific studies conducted on the basis of a determined purpose are built on a set of 
hypotheses. The hypotheses developed on the basis of general observations and previously 
conducted study findings, and intended to be tested within the scope of the present study are 
presented below:  

Hypothesis 1.1: It is presumed that the point averages the university students get from 
religiosity dimensions will be differentiate on the basis of the faculties they attend to and that 
the differences will be especially manifest themselves between the students attending to the 
faculty of religious studies and the students attending to any other faculty. 

Hypothesis 1.2: Students' religious faith, religious prayer and attitudes (average of the points 
they score from the religiosity dimensions) will differentiate according to their classes. As the 
classes increase the average of the points scored from the religiosity dimensions will change 
negatively. 

Hypothesis 1.3: The average of the points scored by the university students will differ by their 
gender and female students will exhibit a more religious picture in several dimensions of the 
religious life. 

Hypothesis 1.4: It is anticipated that the average of the points students score in terms of 
religiosity dimensions will differ negatively as the students' ages increase, and that there will 
be a statistically significant and negative relation between age and the dimensions of the 
religious life. 
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Hypothesis 1.5: Religious faith, religious prayer and attitudes of youngsters will exhibit 
changes according to the income levels of their families. In this context, a negative relation is 
anticipated between the students' religiosity levels and their families' income levels, which 
will manifest itself with a tendency of decrease in the point averages the students score from 
religiosity dimensions as their parents' level of income increases. 

Hypothesis 1.6: It is anticipated that the point averages the students score from religiosity 
dimensions will be affected from their parents' educational background, and that there will be 
a negative relation between the parents' educational status and the religiosity of the 
youngsters. 

Hypothesis 1.7: Youngsters' religious lifestyles (faith, religious prayer and influence 
dimensions) will differ according to whether or not they received religious education. In this 
context, point averages of those who received religious education will be higher than that of 
those who did not. 

Hypothesis 1.8: Students' religious faith, religious prayer and attitudes will differentiate 
according to the place they received religious education. The difference in question will be in 
favor of the students who received religious education from the institutions and organizations 
that provide religious education. 

Hypothesis 1.9: The point averages youngsters score in religiosity dimensions will differ 
according to their families' level of religiosity. The presence of a statistically significant and 
positive relation is anticipated between the families' level of religiosity and the religious 
lifestyles of the students. 

2. METHOD   

2.1. Study Model 

In the present study that intends to examine the relation between university students' religious 
lifestyles and the socio-cultural and demographic factors through social-psychological 
methods and techniques, survey (sample scanning) method and questionnaire technique were 
utilized. 

2.2 Population and Sample of the Study 

The reference population of the study consists of female and male students receiving 
education in Uludag University and Onsekiz Mart University. The sample on the other hand is 
constituted by a total of 632 female and male students attending to various faculties and 
departments of the two universities. 

2.3. Information Gathering and Measurement Tools Used in the Study 

For data collection, the "Personal Information Form" prepared in order to obtain information 
concerning the socio-cultural and demographic characteristics of the sample group and the 
multi-dimensional "Religiosity Scale" was used in the study. SPSS (10) statistical package 
software was used in the analysis of the data obtained in the study. While analyzing the data, 
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arithmetic mean, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), post-hoc Scheffe test and 
correlation were used by taking the presented hypotheses into account. 

3. FINDINGS, INTERPRETATION AND DISCUSSION  

In this section of the study, the statistical findings obtained from the analysis of the data obtained in 
line with the purpose of the study are presented in tables. 

3.1. Findings Concerning Students' Religious Lifestyles (Religiosity Dimensions) 

Arithmetic means were taken as basis in order to indicate the intensity of religious attitudes 
and behaviors. The data reflecting the general profile of the sample according to the three 
religiosity dimensions measured by the Religiosity Scale are presented in the following table. 

Table 1: Arithmetic Averages of All Students in Religiosity Dimensions 

Religiosity dimensions  N  Average  Std. Deviation 

Faith dimension   632  3,6168   0,5537 
Religious prayer dimension 632  2,6875   0,7397 
Influence dimension  632  3,1809   0,8136 

 
As it is seen in Table 1, the highest mean in terms of the arithmetic means of university 
students in religiosity dimensions is in the religious faith dimension (3,6168). It is also 
observed that the lowest point average related with the students' religious life dimensions 
belongs to the religious prayer dimension (2,6875). It was determined that, within the scope of 
religiosity university students adopt and commit themselves to the principles of faith and that 
the same principles largely affect the students' daily lives and social relations. On the other 
hand, it is not possible to state that the students are equally religious in terms of the behavior 
(religious service) dimension. Such a case can be interpreted as the effect of secularization 
and modernism to the religious life. As a matter of fact it is observed that similar findings 
were obtained from the study Onay conducted on university students (Onay, 2004:162). 
 
 3.2 Findings Concerning Students' Religiosity Dimensions and their Socio-Cultural and 
Demographic Characteristics 
 
Table 2: Religious Faith and Faculties (One-Way ANOVA p˂0,01, Scheffe p˂0,01;p˂0,05) 
Faculties N A. Average Std. Dev. F P Difference 
1. UU – Faculty of Theology  57 3,8462 0,1929 8,651 0,000 1 and 4 
2. COMU - Faculty of Theology 64 3,8822 0,2516    
3. COMU - Education 217 3,6083 0,4993   between 2 and 

3, 4, 5, 6  
4. COMU - Engineering & Architecture 31 3,3176 0,7625    
5. COMU - Agriculture 46 3,4699 0,5773    
6. COMU - Science and Letters 161 3,4931 0,7067    
7. COMU - Voc. School  56 3,7555 0,3393   between 4 and 7 
TOTAL 632 3,6168 0,5537    
 

As it can be seen from Table 2, arithmetic averages of the points university students scored in 
the faith dimension differs according to the faculties they attend to. According to the table, 
U.U. Faculty of Theology and COMU Vocational School students exhibit a higher tendency 
on the faith dimension of the religious life than the COMU Engineering - Architecture Faculty 
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students, while COMU Theology Faculty students have scored higher in the faith dimension 
than the students attending to the other faculties of the same university. 

 Table 3: Religious Prayer and Faculties (One Way ANOVA p˂ 0,01; Scheffe p˂ 0,01; p˂0,05) 
Faculties N A. Average Std. Dev. F P Difference 
1. UU - Faculty of Theology 57 3,4254 0,3177 56,04 0,000 between 1 and 

3, 4, 5, 6, 7 
2. COMU - Faculty of Theology 64 3,6602 0,3262    
3. COMU - Education 217 2,5518 0,6484    
4. COMU - Engineering & Architecture 31 2,2460 0,6650   between 2 and 

3, 4, 5, 6, 7 
5. COMU - Agriculture 46 2,1957 0,4814    
6. COMU - Science and Letters 161 2,4666 0,7031    
7. COMU - Voc. School  56 2,6339 0,5804   between 5 and 3 

and 7 
TOTAL 632 2,6875 0,7397    

As it can be seen from Table 3, differences can be observed on the arithmetic means of the 
points university students scored in the religious prayer dimension according to the faculties. 
In this context it was determined that the students attending to the faculties of theology (U.U. 
Faculty of Theology and COMU Faculty of Theology) exhibit a higher tendency than the 
students of the all other faculties, and students attending to Faculty of Education and 
Vocational School of Higher Education exhibit a higher tendency than the students of 
Agricultural Faculty. 
 
Table 4: Religious Influence and Faculties (One Way ANOVA p˂0,01; Scheffe p˂0,01; 
p˂0,05) 

Faculties N A. Average Std. Dev. F P Difference 
1. UU - Faculty of Theology 57 3,7018 0,4395 9,917 0,000 between 1 and 

3, 4, 5, 6, 7 
2. COMU - Faculty of Theology 64 3,5677 0,7736    
3. COMU - Education 217 3,1429 0,8061    
4. COMU - Engineering & Architecture 31 2,7957 0,8806   between 2 and 

3, 4, 5, 6 
5. COMU - Agriculture 46 2,8696 0,7217    
6. COMU - Science and Letters 161 3,0994 0,7983    
7. COMU - Voc. School  56 3,0595 0,8924    
TOTAL 632 3,1809 0,8136    

 
Examining the means reflecting students' attitudes in the influence dimensions of the religious 
life shows that some differences exist also in the influence dimension. In this context it was 
determined that the students attending to the Faculties of Theology exhibit a higher tendency 
than the students attending to the other faculties and to the Vocational School of Higher 
Education in terms of feeling the influence of religion in their daily lives and social relations. 
It was determined in many other studies conducted in Turkey that the students receiving 
religious education are more religious than other students (See Kula, 2001; Kaya,1998; 
Yapici, 2007; Onay,2004, etc.). Therefore, in the light of these findings it can be stated that 
the Hypothesis 1.1 is confirmed. 
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Table 5: Religious Faith, Prayer, Influence and Class (One Way ANOVA p˂0,05) 
Religious Faith and Class (One Way ANOVA p˃ 0,05) 

Classes  N  A. Average Std. Deviation F  P 
Prep Class 4  3,5769  0,4190  0,675  0,610 
1st Class 202  3,6177  0,5607 
2nd Class 146  3,5948  0,5874 
3rd Class 148  3,5806  0,5693 
4th Class 132  3,6818  0,4882 
TOTAL  632  3,6168  0,5537 

Religious Prayer and Class (One Way ANOVA P˃0,05) 

Classes  N  A. Average Std. Deviation F  P 

Prep Class 4  2,7813  0,7595  0,609  0,656   
1st Class 202  2,7302  0,7051   
2nd Class 146  2,6892  0,7709   
3rd Class 148  2,6098  0,7351   
4th Class 132  2,7045  0,7650   
TOTAL  632  2,6875  0,7397   

 

Religious Influence and Class (One Way ANOVA P˃0,05) 
Classes  N  A. Average Std. Deviation F  P 

Prep Class 4  3,8333  0,3333  1,471  0,209   
1st Class 202  3,2360  0,7704    
2nd Class 146  3,0776  0,8789   
3rd Class 148  3,1892  0,8259   
4th Class 132  3,1818  0,7905 
TOTAL  632  3,1809  0,8136   

 
Examining whether the point averages the participating students scored in the dimensions of 
religious life differ according to the classes from Table 5 shows that there is no difference that 
reaches the level of statistical significance (P > 0,05) in students' faith, religious prayer and 
influence dimensions in terms of the their classes. Also the conducted correlation analysis did 
not set forth any significant relation between students' classes and the different aspects of the 
religious life and the subjective perception of religiosity (P > 0,05). Accordingly it is possible 
to report that the Hypothesis 1.2 is not supported.  
 
Table 6: Differences between Genders in terms of Religiosity Dimensions  
Dimensions  Gender  N A. Average Std. Deviation T P 
Faith Dimension  male  309 3,58  0,541  -1,423 0,155  
   female  322 3,65  0,566 
Religious Prayer Dim. male  309 2,57  0,682  -3,938 0,000 
   female  322 2,80  0,755  
Influence Dimension male  309 3,10  0,780  -2,444 0,015 
   female  322 3,26  0,838 

 

From Table 6 it is observed that in the religious prayer and influence dimensions of religious 
life there are some differences in favor of female university students. In other words, 
according to the findings of the study female students exhibit a more religious attitude in two 
dimensions of the religious life (service and influence) and see themselves more religious than 
the male students. On the other hand, despite the fact that the point average of female students 
in the faith dimension (3,65) was higher than that of the male students (3,58), it was 
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determined in consequence of the t-test that the difference is not statistically significant (t = -
1,423; p > 0,05). As a matter of fact, in most of the western origin studies findings indicating 
women being more religious than men were obtained (see Allport, 2004). The findings 
obtained from the study carried out in Turkey by Uysal bear similarities with the findings of 
the present study (Uysal, 2003:139). From this point it can be stated that the hypothesis 1.3 is 
confirmed. 
 
Statistical analysis were also conducted for determining whether the factor of age has any 
effect on the attitudes and the data obtained in consequence of this analysis are presented in 
the tables below. 
 
Table 7: Religious Faith, Prayer, Influence and Age (One Way ANOVA p>0,05) 
Religious Faith and Age (One Way ANOVA p>0,05) 

Age Groups  N A. Average Std. Deviation F  P 
between 17-21  355 3,6462  0,5214  1,635  0,180 
between 22-26  262 3,5901  0,5832   
between 27-31  14 3,4231  0,7284 
32 and older  1 2,9231       , 
TOTAL   632 3,6168  0,5537 

Religious Prayer and Age (One Way ANOVA P˃ 0,05) 

 Age Groups  N A. Average Std. Deviation F  P 

between 17-21  355 2,7222  0,7212  1,443  0,229 
between 22-26  262 2,6570  0,7547   
between 27-31  14 2,4464  0,8808 
32 and older  1 1,7500       , 
TOTAL   632 2,6875  0,7397 

Religious Influence and Age (One Way ANOVA P˃ 0,05) 

Age Groups  N A. Average Std. Deviation F  P 

between 17-21  355 3,2263  0,8110  1,928  0,124 
between 22-26  262 3,1298  0,8092   
between 27-31  14 3,0952  0,8812 
32 and older  1 1,6667       
TOTAL   632 3,1809  0,8136 

 
Although some small differences were determined in the faith, prayer and influence 
dimensions in terms of the ages as it can be seen from Table 7, it was determined according to 
the Scheffe analysis that these differences do not reach the level of significance (P > 0,05). 
Also in consequence of the correlation analysis no significance was determined between the 
dimensions of religious life (faith, prayer, influence) and the age factor, and a slight negative 
tendency was observed (P > 0,05). These results are in line with the results obtained by Onay 
(2004), Yildiz (2006) and Yapici (2006:65-115). In light of these findings it is possible to 
assert that the hypothesis 1.4 is not confirmed.   
 
It was determined from Table 8 that there are significant differences in the faith and religious 
prayer dimensions of the religious life based on the income levels of the university students' 
families, in favor of the students from richer families, and that the relation between the 
influence level and the income level does not reach a level of significance (p > 0,05). 
Similarly, also the findings obtained from the correlation analysis confirmed the presence of a 
positive and significant relation between the income levels of the families and the faith and 
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religious prayer dimensions. The fact that Argyle and Beit - Hallahmi reported the presence of 
a significant and positive relation between the socio-economic level and church attendance in 
several studies conducted on Christians is in line with these findings we obtained from the 
present study (Argyle, M. & Beit-Hallahmi, 1975:161). Thus, it was determined that the 
hypothesis 1.5 is not supported.  
 
Table 8: Religious Faith, Prayer, Influence and the Income Level of Families 
Religious Faith and Income Level of Families (One Way ANOVA p˂0,05 Scheffe p˂0,05) 

Income Level  N A. Average Std. Deviation F P Difference 
1- Low   52 3,45  0,898  3,735 0,024 
2- Medium  363 3,61  0,5493    between 1 and 3  
3- High   217 3,68  0,4347      
TOTAL   632 3,62  0,5537 

Religious Prayer and Income Level of Families (One Way ANOVA P˂0,05 Scheffe p˂0,05)   

Income Level  N A. Average Std. Deviation F P Difference 

1- Low   52 2,61  0,7748  3,575 0,029 
2- Medium  363 2,63  0,7156    between 2 and 3  
3- High   217 2,80  0,7619      
TOTAL   632 2,69  0,7397 

 
Religious Influence and Income Level of Families (One Way ANOVA P˂0,05) 

Income Level  N A. Average Std. Deviation F P Difference 
1- Low   52 3,06  0,9702  0,750 0,473 
2- Medium  363 3,18  0,7979       
3- High   217 3,22  0,7997    NA 
TOTAL   632 3,18  0,8136 

 
Table 9: Religious Faith, Prayer, Influence and the Education Level of Mother 
Religious Faith and Education Level of Mother (One Way ANOVA p˂0,01; Scheffe p˂0,05)  

Education Level  N A. Average Std. Deviation F P Difference 
1- Illiterate  39 3,6391  0,4623  3,494 0,004 
2- Literate  53 3,7417  0,3309 
3- Primary school 256 3,6731  0,5871    between 6 and 1 and 2  
4- Secondary school 98 3,6044  0,5220      
5- High school/equivalent 129 3,5611  0,5861 
6- College/University 57 3,3806  0,5356 
TOTAL  632 3,6168  0,5537 

Religious Prayer and Education Level of Mother (One Way ANOVA P˂0,01; Scheffe p˂0,05) 

Education Level  N A. Average Std. Deviation F P Difference 
1- Illiterate  39 2,8654  0,7595  9,354 0,000 between 6 and 1, 2, 3  
2- Literate  53 2,8467  0,7295    and 4 
3- Primary school 256 2,8198  0,7213       
4- Secondary school 98 2,6658  0,7559       
5- High school/equivalent 129 2,5426  0,7295    between 5 and 3 
6- College/University 57 2,1886  0,5251      
TOTAL   632 2,6875  0,7397  

Religious Influence and Education Level of Mother (One Way ANOVA P˂0,01; Scheffe p˂0,05) 

Education Level  N A. Average Std. Deviation F P Difference 

1- Illiterate  39 3,1880  0,8264  4,801 0,000   
2- Literate  53 3,3774  0,7764      
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3- Primary school 256 3,3060  0,7947    between 3 and 5 and 6 
4- Secondary school 98 3,1599  0,8280      
5- High school/equivalent 129 2,9948  0,8133      
6- College/University 57 2,8889  0,7646      
TOTAL   632 3,1809  0,8136 

 
From Tables 9 and 10 it is observed that there are differences in the point averages the 
students scored from the religious life dimensions according to their mothers' educational 
background in favor of those whose mothers were college or university graduates, and that 
there is a negative and significant relation with the religiosity dimensions and the educational 
background of the mothers (p<0,01). It was determined that there are no differences that reach 
the significant level in the faith, religious prayer and influence dimensions in terms of the 
educational backgrounds of the students' fathers (P > 0,05). On the other hand, as a result of 
the correlation analysis it was understood that there is a negative and significant relation 
between the educational background of the students' fathers and the dimensions of religious 
prayer and influence (p˂0,05; p˂0,01). As for the relation between the educational 
background of the students' fathers and the religious faith dimension, it was determined to be 
a negative, yet not significant relation (p˃0,05). Examining the studies carried out in Turkey 
shows that there is a negative relation between religiosity and higher education except for the 
education of religious studies. It was also observed in the studies conducted by Uysal 
(2003:70) and Koktas (1993:215) that the variable of educational level is effective on the 
current understanding of "religiosity" and that as the level of education increases, religiosity 
attitudes tend to decrease. Although there are many reasons that lead to such a result, it is 
possible to assert that the primary reason for this is the fact that the educational status in 
Turkey still acts against religiosity and the Turkish education system is "outcast to a secular 
structure where the religious norms are completely excluded". In consideration of all these 
findings it is possible to assert that the part of the hypothesis 1.6 concerning mothers' 
educational background was fully confirmed, while the part concerning fathers' educational 
background was partially confirmed. 
 
Table 10: Religious Faith, Prayer, Influence and the Education Level of Father 
Religious Faith and Education Level of Father (One Way ANOVA p˃0,05) 

Education Level  N A. Average Std. Deviation F P  Difference 

1- Illiterate  8 3,6154  0,3835  2,032 0,072   
2- Literate  20 3,7000  0,3969   
3- Primary school 202 3,6306  0,5870     NA 
4- Secondary school 92 3,6909  0,4655       
5- High school/equivalent 171 3,6532  0,5162      
6- College/University 139 3,4914  0,6142      
TOTAL   632 3,6168  0,5537  

Religious Prayer and Education Level of Father (One Way ANOVA p˃0,05) 

Education Level  N A. Average Std. Deviation F P  Difference 

1- Illiterate  8 3,000  0,5976  1,460 0,201   
2- Literate  20 2,6438  0,7314     
3- Primary school 202 2,7376  0,7268      NA 
4- Secondary school 92 2,769  0,7000 
5- High school/equivalent 171 2,6725  0,6989   
6- College/University 139 2,5674  0,8288  
TOTAL   632 2,6875  0,7397 
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Religious Influence and Education Level of Father (One Way ANOVA P˂ 0,05) 

Education Level  N A. Average Std. Deviation F P  Difference 

1- Illiterate  8 3,4167  0,6607  2,531 0,028   
2- Literate  20 3,1000  0,8522     
3- Primary school 202 3,2475  0,8151     NA 
4- Secondary school 92 3,3587  0,7848   
5- High school/equivalent 171 3,1345  0,7967     
6- College/University 139 3,0216  0,8439  
TOTAL   632 3,1809  0,8136 

 
It was determined from Table 11 that the university students' point averages in the dimensions 
of religiosity significantly differ in terms of whether or not they received religious education, 
in favor of those who receive such education, and that there is a positive and significant 
relation between the dimensions of the religious life and receiving religious education. In 
other words, in comparison with the students who did not receive religious education, the 
students who stated in our study that they received religious education commit to their 
religious faith more strongly, carry out religious prayer at a higher level and feel the influence 
of religion deeper in their daily lives and social relations. The results obtained from many 
studies carried out in Turkey are in line with our findings. For instance, in the study Kula 
(2006:46) conducted on high school students it was determined that the students attending to 
religious vocational high schools had the highest score on religious lifestyle due to the style of 
education they receive and the socio-cultural environment they are in. Accordingly, it is 
possible to state that the hypothesis 1.7 is confirmed. 
 
Table 11: Religious Faith, Prayer, Influence and Receiving Religious Education   
Religious Faith and Receiving Religious Education (One Way ANOVA p˂0,01; Scheffe p˂0,01)    

Did you receive religious education? N A. Average Std. Deviation F P Difference 

1- Yes    330 3,7427  0,4568  17,662 0,000 between 2 and  
2- Partially   259 3,5200  0,5839    1 and 3 
3- No    41 3,1989  0,7376    
4- Unanswered   2 3,9615  5,439E-02   between 3 and 1  
TOTAL    632 3,6168  5,5537     

Religious Prayer and Receiving Religious Education (One Way ANOVA p˂0,01; Scheffe p˂0,01) 

Did you receive religious education? N A. Average Std. Deviation F P Difference 
1- Yes    330 2,96,02  0,6976  43,601 0,000 between 1 and  
2- Partially   259 2,4508  0,6699    2 and 3 
3- No    41 1,9817  0,4910    between 2 and 3 
4- Unanswered   2 2,8125  0,4419     
TOTAL    632 2,6875  0,7397 

Religious Influence and Receiving Religious Education (One Way ANOVA p˂ 0,01; Scheffe p˂0,01) 

Did you receive religious education? N A. Average Std. Deviation F P Difference 

1- Yes    330 3,3444  0,7910  11,958 0,000 between 1 and  
2- Partially   259 3,0425  0,7894    2 and 3 
3- No    41 2,7236  0,8363 
4- Unanswered   2 3,5000  0,7071    
TOTAL    632 3,1809  0,8136 

 
It is observed from Table 12 that the point averages university students got from the faith, 
religious service and influence dimensions significantly differ according to where they receive 
their religious education. The significant differences in question are in favor of the students 
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that received religious education from religious institutions and organizations, their families 
and close circles, and to the detriment of those who received religious education from the 
Religious Culture and Moral Knowledge courses given in the official educational institutions. 
Accordingly it is possible to assert that while the students that received religious education 
from religious institutions and organizations commit stronger to their faith, perform religious 
prayer at a higher rate, feel the influence of religion in their daily lives and social relations 
more strongly and perceive themselves as more religious, those who received their religious 
education from the Religious Culture and Moral Knowledge course given in the official 
educational institutions exhibit lower commitment to their faith, perform religious prayer at a 
lower rate, feel the influence of religion less in their daily lives and social relations and 
perceive themselves less religious. After families, school is the most important institution that 
contributes to the value system of children. On the other hand, findings indicating that the 
religious institutions and organizations, in other words schools, are more effective than the 
families were obtained in the present study. It was determined that the students' families and 
close circles constitute a factor of secondary degree, while the Religious Culture and Moral 
Knowledge course was the least effective factor. Opinions concerning the effect of school on 
religiosity were set forth as the conclusions of previously conducted studies and it was 
explained with the religiosity of the families that have their children attend to religious 
schools (Spilka et al., 85-87). Another striking finding obtained from the present study is the 
fact that the students exhibiting the lowest tendencies in terms of the point averages from the 
religious dimensions were those who received their religious education from the Religious 
Culture and Moral Knowledge course given in the official educational institutions. This case 
may indicate that the Religious Culture and Moral Knowledge course is mostly provided for 
cultural and moral knowledge, rather than providing religious education. In consideration of 
all these findings, it is possible to assert that hypothesis 1.8 is confirmed. 
 
Table 12: Religious Faith, Prayer, Influence and Place of Religious Education 
Religious Faith and Place of Religious Education (One Way ANOVA p˂ 0,01; Scheffe p˂0,05; p˂ 0,01) 

Place of Religious Education  N A. Ave. Std. Deviation F P Difference 
1- Family and close circle   137 3,7608 0,4306  26,396 0,000 between 2 and 
           1 and 3  
2- Religious Culture and Moral   252 3,4447 0,6164 
     Knowledge Course        
3- Institutions and organizations giving 189 3,8360 0,3220    between 3 and 4 
     religious education    
4- Other (community, religious  21 3,4322 0,6511     
     publications, summer course, etc.)  
TOTAL     599 3,6400 0,5306    between 4 and 1 
          

Religious Prayer and Place of Religious Education (One Way ANOVA p˂0,01; Scheffe p˂0,01;p˂0,05) 

Place of Religious Education  N A. Ave. Std. Deviation F P Difference 

1- Family and close circle   137 2,8859 0,6402 100,607  0,000 between 2 and 1, 
           3 and 4 
2- Religious Culture and Moral   252 2,2684 0,5702    between 3 and 1, 
     Knowledge Course         2 and 4 
3- Institutions and organizations giving 189 3,2427 0,5714     
     religious education    
4- Other (community, religious  21 2,6667 0,7689     
     publications, summer course, etc.)  
TOTAL     599 2,7310 0,7285     
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Religious Influence and Place of Religious Education (One Way ANOVA p˂0,01;Scheffe p˂0,01; p˂0,05) 

Place of Religious Education  N A. Ave. Std. Deviation F P Difference 
1- Family and close circle   137 3,3625 0,6854 22,514  0,000  
2- Religious Culture and Moral   252 2,9206 0,8389    between 3 and 2 
     Knowledge Course        
3- Institutions and organizations giving 189 3,4938 0,7084     
     religious education    
4- Other (community, religious  21 3,1587 0,8274     
     publications, summer course, etc.)  
TOTAL     599 3,2109 0,8056     
 

     

Table 13: Religious Faith, Prayer, Influence and Family Religiosity 
Religious Faith and Family Religiosity (One Way ANOVA p˂0,01; Scheffe p˂0,01) 

Family Religiosity N A. Average Std. Deviation F P Difference 

1- Highly religious 39 3,72  0,5593  51,197 0,000 between 3 and 2 
2- Religious  330 3,79  0,3151      
3- Somewhat religious 208 3,50  0,6047    between 4 and 1, 2 and 3 
4- Not religious  55 2,94  0,8069      
TOTAL   632 3,62  0,5537 

Religious Prayer and Family Religiosity (One Way ANOVA p˂0,01; Scheffe p˂0,01) 

Family Religiosity N A. Average Std. Deviation F P Difference 

1- Highly religious 39 3,34  0,5979  70,656 0,000 between 1 and 2, 3 and 4  
2- Religious  330 2,92  0,6408     
3- Somewhat religious 208 2,41  0,6489    between 2 and 3 and 4 
4- Not religious  55 1,88  0,6428     
TOTAL   632 2,69  0,7397    between 3 and 4 

Religious Influence and Family Religiosity (One Way ANOVA p˂0,01; Scheffe p˂ 0,01) 

Family Religiosity N A. Average Std. Deviation F P Difference 

1- Highly religious 39 3,15  0,9729  27,423 0,000 between 2 and 3 and 4 
2- Religious  330 3,39  0,6895     
3- Somewhat religious 208 3,06  0,7888    between 4 and 1 and 3 
4- Not religious  55 2,42  0,9438     
TOTAL   632 3,18  0,8136 

 
As it can be seen from Table 13, the point averages university students scored from the faith, 
religious service and influence dimensions differed according to their families' religiosity 
levels, in favor of the students whose families were "highly religious" and "religious". It was 
also determined in consequence of the conducted correlation analysis that there is a positive 
and significant relation between the religiosity level of the students' families and the students' 
religious lifestyles. The study Gocen (2006) conducted on university students in Turkey 
generated results that are similar to our findings. In the mentioned study it was observed that 
the religious orientation and religiosity scores of the students whose families' religiosity levels 
were low, were lower than the students whose families were determined to be "highly 
religious" and "religious".  On the other hand, it is also mentioned that, although being raised 
in a religious environment, an individual may develop a personality that refuses religion 
(Gruber, 1979:18). It is considered that such cases are most probably the results of the use of 
inappropriate and oppressive religious education methods. In consideration of all these 
findings, it is possible to state that hypothesis 1.9 is completely confirmed. 
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 4. CONCLUSION AND SUGGESTIONS 
 
In consequence of the study it was determined that there is significant levels of differences 
and relations (correlations) in university students' religiosity dimension averages according to 
the faculties they attend to, their genders, income levels, educational levels of their mothers, 
whether or not they received religious education, the place they received religious education 
and the religiosity levels of their families. On the other hand it was determined that no 
significant differences and relations (correlations) exist in the point averages the students 
scored in the religious faith, religious prayer and religious influence dimensions on the basis 
of the students' classes, ages and their fathers' educational background. But, it was determined 
that there are no differences that reach the significant level in the faith, religious prayer and 
influence dimensions in terms of the educational backgrounds of the students' fathers (P > 
0,05). However, as a result of the correlation analysis it was understood that there is a 
negative and significant relation between the educational background of the students' fathers 
and the dimensions of religious prayer and influence (p˂0,05; p˂0,01). 
 
In consequence of the present study, which provides some basic information on the 
differences, relations and interactions between youngsters' religiosity levels and their socio-
economic characteristics and enables to interpret these information in terms of psychology 
and religious psychology, it is possible to set forth the following determinations and 
suggestions:  
- A particular importance should be attached to religious education in educational institutions 
as well as religious institutions and organizations, and the current worldwide gravitation 
towards spirituality should be considered instead of the attitude of the positivist science 
tradition that excludes religion. 
- In addition, the fact that the students stating that they received their religious education from 
the Religious Culture and Moral Knowledge course provided in the official educational 
institutions exhibited the lowest tendencies in the faith, religious prayer and influence 
dimensions once again manifested that the Religious Culture and Moral Knowledge course 
currently being taught in the official educational institutions is highly inadequate in terms of 
course hours, content and the methods and techniques used. In this context we believe that it 
is essential to bring up the Religious Culture and Moral Knowledge course, which is currently 
tried to be improved with a set of amendments and innovations, to the desired level. 
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explanatory variables. According to the results obtained from the model, the dry onion 

production t-i (i=lag ) was affected. In the study, the increases in prices belonging to t and t-i 

period generally affected the production in a downward manner. Contrary to the expectations, 

the change in the last year was in an upward direction. A planned production may be 

recommended to reduce the cobweb effect in dry onion, which is traded in free market 

conditions.  

Key words: Almon model, cobweb, dry onion, Turkey 

 

1.GİRİŞ 

Çalışmada önemli bir yer tutan bağımsız değişkenlerin gecikmeli değerlerinin yer aldığı, “k” 

gecikmeli “gecikmesi dağıtılmış model” aşağıdaki verilmiştir. 

Yt =α + βo Xt + β1 X t-1 + β2 X t-2 +…+ βk X t-k + u t                                                     (1) 

İktisadi olaylar, önceki olaylarla önemli ölçüde ilişkili olduğu için, ekonometrik modellerde 

kullanılan geçmiş değerler, açıklayıcı değişkenler olarak önemli işlev üstlenirler. Gecikmenin 

meydana gelmesinin birçok nedenleri vardır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Lardaro, 

1993); 

- Psikolojik Nedenler, 

- Yetersiz Bilgi, 

- Yeni Duruma Uyarlamanın Maliyeti, 

- Sözleşmelerin Varlığı, 

- Devamlılık, 

- Teknolojik Sebepler  

“Gecikmesi dağıtılmış modellere” KEKK (Klasik En Küçük Kareler) yöntemi uygulandığında 

iki sorunla karşılaşılır. Birincisi, eğer gecikmelerin sayısı büyükse ve örnek küçükse, 

parametreler tahmin edilemeyebilir. Çünkü istatistiksel bakımdan anlamlılığın geleneksel 

sınamalarını uygulamak için yeterli serbestlik derecesi bulunmayacaktır. İkincisi, çoklu 

bağlantı sorunu ile karşılaşılabilir, çünkü aynı değişken “k” gecikmeleri ile modelde yer 

aldığından parametrelere ait standart hatalar büyük çıkabilir.  

Bu sorunları çözümlemek amacıyla çeşitli yöntemler önerilmiştir. Almon Modeli, Koyck 

Modeli, Nerlove’un Kısmi Uyarlama Modeli, Cagan’ın Uyarlanan Beklenti Modeli, Bileşik 
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Geometrik Gecikme Modeli, Pascal Gecikme Modeli bunlardan en çok kullanılanlarıdır 

(Koutsoyiannis, 1989).  

Çalışmada Almon modeli kullanılmıştır. Almon modelini uygulamak amacıyla seçilen ürün 

kuru soğandır. Bağımlı değişken olarak “kuru soğan üretimi”, bağımsız değişken olarak da 

“kuru soğan fiyatları” seçilmiştir. Değişkenlere ait veriler Türkiye İstatistik Kurumu’ ndan 

(TUİK) alınmış yıllık verilerdir ve 1990-2011 yıllarını kapsamaktadır. 

 

2. DEĞİŞKENLERİN SEÇİMİ 

Açıklayıcı değişkenlerin “gecikmeli değerlerinin” kullanılmasının nedeni, belli bir davranış 

kalıbının bugünkü değerleriyle değil, fakat aynı zamanda bunların geçmişteki değerleriyle 

belirlenmesidir. Tüketim malları talebi, bu malların geçmiş tüketim düzeylerinden 

etkilenebileceği gibi fiyatların gecikmeli değerlerinden de etkilenebilmektedir (Yurdakul, 

1998). 

Gecikmeli arzdan kaynaklanan üretim dalgalanmaları, Mordacai Ezikiel tarafından 1938 

yıllarında “örümcek ağı” olarak isimlendirilen bir modelde analiz edilmiştir. Dinamik analiz 

olarak ifade edilen bu modelde, ekonomik olgular irdelenirken, zaman içinde denge 

durumundaki değişimler ele alınır. Özellikle üretimi zamana bağlı olan tarımsal mallarda 

arzın, talep değişmelerine cevap verebilmesi için belli bir süre geçmesi gerekmektedir. Böyle 

bir durumda, arz geçmişte verilen bir kararın sonucu olarak boyutlanır. Dolayısıyla, arz edilen 

miktar bir önceki dönem fiyatının bir fonksiyonu olur (Gürler, 2012). Bu olgu aşağıdaki 

eşitlikle ifade edilebilir, 

Yt= f (Pt-1)                                                                                                            (2) 

Denklemde, 

Yt= t dönemi kuru soğan arzı 

Pt-1= bir önceki dönem kuru soğan fiyatını ifade eder. 

Bu durumda piyasa dengesi; 

D( Pt) = S (Pt-1) eşitliğinde oluşacaktır.                                                              (3) 

Çalışmada seçilen tarımsal ürün örümcek ağı kuramına çok yakın bir değişim sergilemiştir. 

Bu yönüyle, Almon modeline uygun bir ürün olduğu varsayılabilir. 

Tarımsal ürün arzının inelastik olduğu bilinmektedir. Bunun nedenleri Cochrone tarafından 3 

başlık altında özetlenmiştir (Cochrone, 1959).  
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1. Aile işletmelerinde, kullanıldıkları veya kullanılmadıkları halde, masrafları devam eden ve 

bu bakımdan kısa dönemde sabit masraf girdisi olarak nitelendirilen aile, işgücü, arazi ve 

diğer sermaye gibi unsurlar, şartlar ne olursa olsun bu işletmelerde tam olarak istihdam 

edilmektedir. 

2. Tarım ürünleri fiyatlarının düşük olduğu dönemler, aile işgücü, arazi ve sabit sermaye 

teçhizatı girdili alternatif istihdam alanları bulunmaz. Bu durumda faktörlerin gelirleri de ürün 

fiyatlarına paralel olarak düşmesine karşın kullanımı sürdürülür.  

3. Tarımsal kesimde iş ve yaşam birbirinden ayrılmaz. Bu nedenle, tarım kesiminde fiyat 

değişmelerine tepki anlık olmaz. Dolayısıyla fiyat düzeyindeki değişmeler karşısında 

işletmenin toplam üretimi çok az değişir. Bu durum, işletmenin toplam arz elastikiyetinin son 

derece düşük olduğunu gösterir ( Kip, 1975 ). 

Bu nedenle;  çalışmada bazı tarımsal ürünlerin üretiminin fiyatlardan etkilenme düzeyi 

araştırılmıştır. Fiyatlardan etkilenmeyen üreticilerin önemli miktarda öz tüketime yönelik 

oldukları öngörülmüştür (Şenel, 1987).  

 

3. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmada ele alınan kuru soğana ilişkin üretim miktarı ve çiftçinin eline geçen fiyatlara 

ilişkin veriler TUİK istatistiki göstergelerden elde edilmiştir.  Ürüne ait veriler 1990-2011 

dönemini kapsayan yıllık zaman serileridir.  

Analiz aşamasının sağlıklı sonuçlar verebilmesi için üretim ve fiyat serilerinin çeşitli formları 

test edilmiş ve en uygun forma dönüştürülmüştür. Sonuç olarak analizler, logaritmik 

dönüşümü yapılmış serilerle uygulanmıştır. 

Gecikmesi dağıtılmış modeller, açıklayıcı değişkenin sadece bugünkü değerini değil, geçmiş 

yıllardaki değerlerini de kapsamaktadır (İşyar,1999). 

Almon modeli gecikmesi dağıtılmış diğer model olan Koyck modeli ile karşılaştırıldığında, 

Koyck modelinin β’lar sürekli azaldığından dolayı, farklı olabilecek diğer birçok durumları 

göz ardı ettiği görülmektedir. Şekil 1.a ve 1.b de gösterildiği gibi Almon modelinde β’lar önce 

artıp sonra azalabilir veya önce azalıp sonra artabilir (Cezayirli, 2007). 

S. Almon (1965) bu olasılıkları kapsayacak şekilde ve matematikte Weierstrass Teoremi 

olarak bilinen teoremden de yararlanarak, kendi modelini geliştirmiştir. Modelde β değerleri 

i’nin (gecikmenin) belli bir derecedeki fonksiyonu olarak ifade edilmektedir. 
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Almon modelinin temel noktasının oluşturulduğu iki ana denklem vardır. Bunlar,  

• Dağıtılmış gecikme modeli: 

Yt = α+ β0Xt + β1Xt-1+ β2Xt-2+ β3Xt-3+…. + βkXt-k+Ut                                           (4) 

• Çok terimli gecikme seması: 

βi = a0 + a1i + a2i
2
 +…. +ami

m                                                                                  (5)  

Almon modeli, temel olarak ele alınan bu iki denklem ışığında kurulur. 

Modelin uygulamasında öncelikle şu üç sorun çözülmelidir (Gujarati, 2001); 

i. Öncelikle gecikmenin maksimum uzunluğu (k) önceden belirlenmelidir. 

ii. En uzak gecikme uzunluğu (k) belirledikten sonra, (i) yani çokterimlinin derecesinin 

saptanması gerekir. Polinom derecesi, her bükülme (maksimum veya minimum noktaları) 

sayısından en az bir fazladır. Örneğin Şekil 1. (a)’da bir dönüm noktası olduğu için ikinci 

dereceden polinom iyi bir yaklaşım olacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki bükülme noktaları 

önceden bilinemez, dolayısıyla k’nın ve i’nin belirlenmesi büyük ölçüde özneldir. Bu yüzden 

k’nın ve m’nin belirlenmesi araştırmacının öngörüsüne kalmıştır (Akın, 2002). 

Modeldeki uygun gecikme için AIC (Akaike Bilgi Kriteri) ve SBC (Schwarz Bayesian 

Kriteri) kullanılırlar (Kutlar, 2000). 

AIC ve SBC ölçütleri aşağıdaki gibi verilebilir. 

AIC= T ln ��+2n                  (6)  SBC= T ln ��+ n ln(T)                      (7)

T = Kullanılabilir gözlem sayısı, 

n = Tahmin edilen parametre sayısı, 

�
� =

���

��
= �� en yüksek olabilirlik tahmini veya modele ilişkin hata paylarının varyansı 

KKT = Kalıntıların kareleri toplamıdır. 

Uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesinde AIC ve SBC için istenilen en ideal değer, 

mümkün olan en küçük değerdir. Çeşitli modeller için AIC veya SBC değerleri bulunur, 

bunlar içerisinde hangi model en küçük AIC veya SBC değerini veriyorsa, o model en uygun 

model olarak seçilir. (Kutlar, 2000). 

iii. i+1 kadar Z değeri türetilir. 

Madde i,ii ve iii somut hali (^) ifade edilirse; 

i^. i=2 ve k=7 olarak alındığı takdirde, 

Yt = α+ β0Xt + β1Xt-1+ β2Xt-2+ β3Xt-3 + β4Xt-4 + β5Xt-5+ β6Xt-6+ β7Xt-7 Ut               (8) 

       βi = a0 + a1i + a2
2

i  şeklinde olur.                                                                          (9)  
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ii^. İkinci dereceden çok terimli gecikme şemasında, i = 0-7 (k) arası tam sayılar verilir ve 

βi’lerin a cinsinden değerleri bulunur. 

i = 0    β0 = a0                                      (10) 

i = 1   β1 = a0+ a1 + a2              (11) 

i = 2   β2 = a0+ 2a1+ 4a2           (12) 

i = 3   β3 = a0+ 3a1+ 9a2           (13) 

 i = 4   β4 = a0+ 4a1 + 16a2               (14) 

i = 5   β5 = a0+ 5a1+ 25a2                 (15) 

i = 6   β6 = a0+ 6a1+ 36a2                 (16) 

i = 7   β7 = a0+ 7a1+ 49a2 

iii^. i+1 kadar türetilmiş olan Z değişkenleri türetilir.  

      Doğrusal         Z0t= Xt + Xt-1+ Xt-2+ Xt-3 +Xt-4+ Xt-5+ Xt-6  +Xt-7                            (18) 

   Aritmetik      Z1t= Xt-1+ 2Xt-2+ 3Xt-3 +4Xt-4+ 5Xt-5+ 6Xt-6  +7Xt-7                                  (19) 

   Geometrik     Z2t= Xt-1+ 4Xt-2+ 9Xt-3+ 16Xt-4+ 25Xt-5+ 36Xt-6  +49Xt-7                        (20) 

Elde edilen bu modellerden ana modele dönüşüm yapıldığında, 

Yt = α + a0Z0t + a1Z1t + a2Z2t + ut        (21) 

halini alır. EKK yöntemi ile bu model tahmin edildiğinde; a0, a1 ve a2 katsayıları bulunur. 

Bulunan a katsayıları yerlerine konulduğunda ise β katsayılarına ulaşılır (Tarı, 2005). 

 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

4.1. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün 2010 yılı verilerine göre; 2010 yılında 

dünyada 52.7 milyon hektar alanda yaş sebze üretimi yapılmıştır. Söz konusu alanda 

yetiştirilen toplam yaş sebze 965 milyon tondur. Domates yaklaşık 145.6 milyon tonluk 

üretimi ile dünyada en çok yetiştirilen yaş sebze ürünüdür. Domatesi, ise kuru soğan (74.2 

milyon ton) takip eder. 2010 yılı itibarıyla toplam yaş sebze üretiminde 2009 yılına kıyasla % 

4.7 oranında azalma meydana gelmiştir. Dünyada kuru soğan üretimi 2010 yılı kayıtlarına 

göre bir önceki yıla göre % 3.04 artışla 74.220.950 tondur (Anonim, 2012). 

Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesi hariç hemen her bölgede kuru soğan yetiştiriciliği 

yapılmakla beraber, yoğun olarak İç Anadolu, Akdeniz’in Doğusu, Orta Karadeniz ve 

Marmara Bölgesi’nde yapılmaktadır. Türkiye’de en fazla kuru soğan üretimi yapılan il toplam 

kuru soğan üretiminin % 13’ünü sağlayan Amasya’dır. Amasya’nın üretiminin büyük bir 

kısmı Suluova yöresinde yapılmaktadır. Amasya’dan sonra diğer önemli iller Ankara-Polatlı 

(% 12), ve Bursa-Karacabey’dir (% 7)(Karahocagil, 2003). Türkiye’de 1990-2011 yılları 

arasında kuru soğan üretimi Şekil 2.’ de verilmiştir. 

(17) 
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Türkiye’de kuru soğan verimi 2010 yılı itibariyle 2217.59 kg/da olup bu değer dünya 

ortalamasının (1946,8 kg/da) üzerindedir. Diğer taraftan AB ülkeleri veriminden (3030.88 

kg/da) düşüktür (FAO, 2012). Türkiye’de kuru soğan verimi yıllar itibariyle artmıştır. 2011 

yılında kuru soğan üretimi % 12.7 artış göstererek 2.141.373 ton olmuştur (TUİK, 2012). 

Kuru soğan serbest piyasa koşullarında pazarlanan ve fiyatları serbest piyasa koşullarında 

oluşan bir üründür. Üretici kuru soğan üretimini bir önceki üretim dönemindeki fiyatlardaki 

değişime göre belirlemektedir. Bu bağlamda kuru soğan fiyatları ve üretimi oldukça dalgalı 

bir yapı göstermektedir ( Erdal, G. ve ark., 2008). Türkiye’de yıllar itibariyle kuru soğan 

üretim miktarı ve reel fiyat interaksiyonu Şekil 3.’de verilmiştir. 

Kuru soğan üretim miktarı ve fiyat etkileşimi, kuru soğan piyasasında Cobweb Teoreminin 

varlığını ortaya koymaktadır. Gittikçe dengeye yönelen bir seyir almakta ve kuru soğanda 

talep elastikiyetinin arz elastikiyetinden büyük olduğu ( Ed>Es) anlaşılmaktadır. 

 

4.2 ARAŞTIRMANIN ANALİTİK ÇERÇEVESİ 

Yukarıda sözü edilen hipotetik modelden yola çıkarak kuru soğan için gecikmesi dağıtılmış 

model aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

Qt = α+ β0Pt + β1Pt-1+ β2Pt-2+ β3Pt-3+…. + βkPt-k+ut                                                                 (22) 

Gecikmesi dağıtılmış bu modelde; 

Qt= t dönemindeki kuru soğan üretimini ( ton) 

Pt= t dönemindeki kuru soğan fiyatını (TL/kg) olarak göstermektedir. 

Çalışmada farklı gecikme uzunlukları belirlenen AIC değerleri Çizelge 1.’ de verilmiştir. 

En düşük AIC değeri 7 gecikme uzunluğunda elde edilmiştir. Belirlenen gecikme uzunluğuna 

göre incelenen dönemde kuru soğan üretimi ile fiyat arasındaki ilişki, En Küçük Kareler 

Yöntemi ( EKKY ) ile tahmin edilmiş ve model sonuçları Çizelge 2.’ de verilmiştir. 

1. 2. 5. ve 7. dönem önceki kuru soğan fiyatları, kuru soğan üretimini pozitif yönde 

etkilerken, 3. 4. ve 6. dönem önceki kuru soğan fiyatları üretimi negatif yönde etkilemektedir. 

Modelde β0 ve β3 kısmi regresyon katsayıları istatistiki olarak % 5 ve % 10 düzeyde anlamlı 

bulunmuştur (β1 β2 β4 β5 β6 β7 hariç). Modelde, modelin açıklama gücünü gösteren R2 = 0.85 

bulunmuş olup, kuru soğan üretiminde meydana gelen değişmelerin % 85’inin cari ve 

gecikmeli kuru soğan fiyatları tarafından açıklanmakta olduğunu göstermektedir. Değerler 

Durbin-Watson istatistiği ile test edilmiştir. Model otokorelasyon içermemektedir. 
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Almon modelinde βi = a0 + a1i + a2
2

i  varsayımı kullanılmıştır.  

Bu varsayımın uygulanabilmesi için ao, a1, a2 değerlerinin bilinmesi gerekmektedir. Bunun 

için de aşağıdaki model tahmin edilmiştir. 

 

Z0t= Xt + Xt-1+ Xt-2+ Xt-3 +Xt-4+ Xt-5+ Xt-6  +Xt-7  =-0.0524  (23) 

Z1t= Xt-1+ 2Xt-2+ 3Xt-3 +4Xt-4+ 5Xt-5+ 6Xt-6  +7Xt-7  = 0.0077  (24) 

Z2t= Xt-1+ 4Xt-2+ 9Xt-3+ 16Xt-4+ 25Xt-5+ 36Xt-6  +49Xt-7 = 0.0001                     (25)  

 

i = 0    β0 = a0  = -0.0524         (26) 

i = 1   β1 = a0+ a1 + a2 = -0.0446    (27) 

i = 2   β2 = a0+ 2a1+ 4a2 =-0.0366  (28) 

i = 3   β3 = a0+ 3a1+ 9a2= -0.0284   (29) 

i = 4 β4 = a0+ 4a1 + 16a2 = -0.0200 (30) 

i = 5 β5 = a0+ 5a1+ 25a2 = -0.0114  (31) 

i = 6 β6 = a0+ 6a1+ 36a2= -0.0026   (32) 

i = 7 β7 = a0+ 7a1+ 49a2=  0.0064 

 

Almon modeli aşağıdaki gibi yazılabilir.  

Qt=6.39-0.0524Pt-0.0446Pt-1-0.0366Pt-2-0.0284Pt-3-0.0200Pt-4-0.0114Pt-5-0.0026Pt-6+0.0064Pt-7 

“Gecikmesi dağıtılmış Almon modeline” göre fiyatların gecikmeli değerler üzerindeki 

etkisinin gittikçe azalan bir trend gösterdiği saptanmıştır. Fiyatlardaki (p) 1 birimlik 

değişmeye karşın üretimdeki (q) değişimler logaritmik dönüşümler yapıldıktan sonra 

aşağıdaki gibi belirlenmiştir; 

t döneminde “p” 1 birim arttığında, “q” 1128 ton azalmaktadır, 

t-1 döneminde “p” 1 birim arttığında, “q” 1106 ton azalmaktadır, 

t-2 döneminde “p” 1 birim arttığında, “q” 1088 ton azalmaktadır, 

t-3 döneminde “p” 1 birim arttığında, “q” 1067 ton azalmaktadır, 

t-4 döneminde “p” 1 birim arttığında, “q” 1047 ton azalmaktadır, 

t-5 döneminde “p” 1 birim arttığında, “q” 1026 ton azalmaktadır, 

t-6 döneminde “p” 1 birim arttığında, “q” 1006 ton azalmaktadır,                                                      

t-7 döneminde “p” 1 birim arttığında, “q” 1014 ton artmaktadır. 

Bu azalış ve artışlar dikkate alındığında, kuru soğan üretiminin önemli ölçüde örümcek ağının 

etkisinde kaldığı yadsınamaz. Fiyatların gecikmeli değerler üzerindeki etkisi gerek negatif 

gerekse pozitif yönde olmakla beraber bu etki gittikçe azalan bir seyir izlemektedir. Bu durum 

Almon modelinin öngördüğü şekil ile de örtüşmektedir. 

(33) 

(34) 
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5.SONUÇ 

Bu çalışmada, kuru soğan üretim miktarı ile fiyatlar arasındaki etkileşim “gecikmesi 

dağıtılmış modellerden Almon modeli” ile açıklanmıştır. Kuru soğan üretimi bağımlı 

değişken, fiyatlar ise açıklayıcı değişken olarak alınmıştır. Çalışma, 1990-2011 yıllarını 

kapsamaktadır. İncelenen dönemde kuru soğan üretim miktarı ile fiyatlar arasında % 90 

düzeyinde yüksek bir korelasyon ilişkisine rastlanmıştır. Bu ilişki, kuru soğanın üretim fiyat 

ilişkisini açıklamada Almon modeline uygun bir ürün olduğunu göstermektedir. 

Modeli oluştururken gecikme uzunluğunun belirlenmesi için AIC’ ne bakılmıştır. En küçük 

AIC değerine sahip gecikme maksimum gecikme olarak kabul edilmiş ve kuru soğanın en 

fazla 7 yıl önceki fiyatlardan etkilendiği belirlenmiştir. Çalışmada, reel fiyatlar ( TL ) ve 

üretim miktarı ( ton ) olarak kullanılmış ve logaritmik dönüşümleri yapılarak istatistiki 

analizler uygulanmıştır. Daha sonra Almon modeli tahmin edilmiş ve kuru soğanın geçmiş 6 

yıldaki fiyatlardan negatif olarak etkilendiği, 7. yıldaki fiyatından ise pozitif olarak etkilendiği 

belirlenmiştir. Geriye doğru gidildikçe fiyatların etkisinin cari yıldaki üretime etkisinin 

azaldığı istatistiki olarak da ortaya koyulmuştur.  

Sonuç olarak, serbest piyasa şartlarında oluşan kuru soğan fiyatlarının, üretim miktarını 

belirlemede etkisinin çok yüksek olduğu söylenebilir. Türkiye’de herhangi bir destekleme 

programında bulunmayan kuru soğanın pazarlama mekanizması da etkin bir şekilde mevcut 

değildir. Tüm bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda; kuru soğan fiyatları, serbest piyasa 

koşullarında bir önceki yılın fiyatlarına, üretim miktarına ve çiftçinin o yılki karar alma 

sürecini etkileyecek diğer faktörlere bağlıdır.  

Diğer taraftan Türkiye koşullarında ürün borsalarının gelişmemiş olması, üretici birliklerinin 

işleyişi ve mevzuatından kaynaklanan sıkıntılardan dolayı fiyat sisteminin aleyhine işleyen bir 

durum olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla üretici bu risk ve belirsizliğe karşı 

korunamamaktadır. Kuru soğan, Türkiye’ nin dünya pazarındaki yeri bir kez daha gözden 

geçirildiğinde üretim planlaması ve fiyat istikrarı ile üzerinde durulması gereken bir ürün 

olarak değerlendirilmelidir. 
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ÇİZELGELER 

Çizelge 1. Akaike Bilgi Kriterine Göre Gecikme Uzunlukları (**En uygun Gecikme 

Uzunluğu) 

Gecikme Uzunluğu AIC 

k=1 -2.58 

k=2 -2.59 

k=3 -2.65 

k=4 -2.82 

k=5 -2.88 

k=6 -3.19 

**k=7 **-4.27 

k=8 -4.00 

 

Çizelge 2. Kuru Soğan İçin Gecikmesi Dağıtılmış Model Sonuçları 

Qt = 6,27-0,015Pt + 0,016Pt-1+ 0,006Pt-2-0,118Pt-3-0,027Pt-4+0,047Pt-5-0,086Pt-6+0,073Pt-7  

 
Gecikme Dönemleri 

Sabit t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 t-6 t-7 

Katsayı ( β ) 6.27 -0.015 0.016 0.006 -0.118 -0.027 0.047 -0.086 0.073 

t-değeri 465.64 -3.602 0.353 -0.119 -2.105 -0.487 0.830 -1.656 1.629 

Önem Düzeyi 0.000 0.011 0.735 0.908 0.079 0.643 0.437 0.148 0.154 

R2 =  0.85                   F = 4.32                        p = 0.04 
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ORTAÇAĞ İSLAM KAZIMALI-AKITMALI SERAMİKLER VE TAKLİD TEORİSİ 

          

Prof. Mezahir Ertuğ AVŞAR∗∗∗∗   Yrd. Doç. Lale AVŞAR∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Öz 

Günümüz seramik sanatının vazgeçilmez kaynaklarından birini teşkil eden İslam 

seramik sanatı, bugün kullanılmakta olan pek çok tekniğin ortaya çıkmasını sağlayan ortam 

ve koşullar oluşturmuştur. Çeşitli politik, ideolojik ve kültürel sebeplerden dolayı hızlı 

gelişim sergileyen İslam sanatı, bünyesinde barındırdığı tüm dallara aynı takanı iletse de, 

Ortaçağ İslam seramik sanatının parlak gelişimi belki de istisnai ve özel bir durum temsil 

etmektedir. Son derece yaratıcı yaklaşımı, yüksek estetik anlayışı ve ileri düzeyde işçilik 

marifetleri sayesinde, İslam ustalarının ortaya koydukları eserler, dünya sanat tarihinin en 

güzel sayfalarını oluşturmaktadır.  

Ortaçağ İslam seramikleri arasında akıtmalı-kazımalı ürünler, 9. yüzyıldan başlayan ve 

14. yüzyıla kadar devam eden uzun soluklu üretim geleneğiyle seçilir.  Astar kazıma ve 

maden oksit boyama gibi sade uygulamalardan oluşan süslemeye rağmen, günümüze bol 

sayıda ve tarz çeşitliğinde ulaşan bu seramik kap kaçakların halk arasında büyük rağbet 

gördüğü anlaşılmaktadır. 

Makalede, akıtmalı-kazımalı İslam seramik tekniğinin olası kaynağı olarak görülen 

Tang Dönemi Çin’in sancai seramikleri konu alınmış, iki gelenek arasındaki bağlar, benzer ve 

farklı cihetler incelenmeğe çalışılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Ortaçağ İslam seramik sanatı, Çin sancai seramikleri, Kazımalı-

akıtmalı süsleme. 

                                                           
∗ Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Seramik Tasarım Bölüm Başkanı, mezahiravsar@yahoo.com  
∗∗ Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Seramik Tasarım Bölümü, lale_avsar@hotmail.com  
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INCISED-SPLASHED WARES IN THE MEDIEVAL ISLAMIC ART AND 

IMITATION THEORY 

Abstract 

Islamic ceramic art that is an inevitable source of modern Islamic art created the 

environments and conditions that helped emerge a number of techniques currently in use. 

Though the Islamic art that flourished rapidly due to various political, ideological and cultural 

reasons makes itself clear in all of its branches, the rapid development of medieval Islamic art 

represents an exceptional and unique case. Thanks to its highly creative approach, advanced 

aesthetical understanding and craftsmanship skills, works of art produced by Islamic masters 

constitute the best pages of the history of the world art.  

Incised-splashed wares among medieval Islamic ceramics are apparent in the long-

term tradition of production that began in the 9th century and continued until the 14th century. 

Despite the embellishment that is composed of plain practices such as coating scraping and 

painting using oxides, it is seen that such ceramic ware is in high demand among people.  

The present study focuses on Chinese sancai ceramics of Tang period that is seen as 

the possible origin of splashed ceramic technique and analyzes the links between the two 

traditions, and similar and different sides are examined. 

Keywords: Medieval Islamic ceramic art, Chinese sancai ceramics, Incise-splashed 

ware 

 

Mezopotamya, İran ve Mısır’da var olan seramik geleneklerini benimseyerek ortaya 

çıkan İslam seramik sanatı zamanla kendine has üslup ve teknikleri ortaya koymağa başladı. 

İslam Dünyasının gelişen sınırları yeni kültür geleneklerine kapı açarken, farklı sanat 

ekolleriyle etkileşimlere de zemin yaratmış oldu. Bu anlamda Horasan topraklarında hüküm 

süren Tahiriler (821-873), Çin ile Bağdat arasında bir köprü görevi yaparak, Çin’de gelişen 

seramik geleneklerini Abbasilere tanıtıp gelecekte ortaya çıkacak yeni buluşlara vesile 

oldular.  
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Selçuklu seramik sanatının en gözde tekniği olan minai’nin oluşmasını sağlayan beyaz 

opak sırın geliştirilmesi, sözü geçen bu etkileşim sayesinde mümkün olmuştur (Wilkinson, 

1973: 180). Kırmızı çamurdan yapılmış kapları Çin porselenlerine benzetme imkânı sunan bu 

sır,  Abbasi Döneminde hem beyaz opak sırlı hem de lüster boyamalı mallarda büyük 

başarıyla kullanılmıştır. Ortaçağ İslam seramik sanatının bir diğer vazgeçilmez tekniği olan 

Akıtmalı-kazımalı süsleme tarzının kaynağı da yakın zamanlara kadar Çin’de aranmış, bu 

yöntemin Tang Dönemi sancai seramiklerinden benimsendiği varsayılmıştır (Fehervari, 2000: 

47; Lane, 1956: 13).  

Benimsenme faraziyesinin ortaya çıkışı Irak ve Horasan’da ele geçen Çin’in Tang 

Dönemi sancai seramikleriyle ilişkilidir (Rawson vd., 1987-88: 39-61). Bu buluntulara istinat 

eden uzmanların bir gurubu, İslam ustaları tarafından uygulanan akıtmalı boyamanı direkt 

benimseme, bir diğer grup ise esinlenme şeklinde değerlendirse de, süslemelerin tarzı ve 

ikonografisi, Çin etkisinin çok kısa süre sonra tamamen ortadan kalktığını ve üretimin 

bölgesel estetik zevke dayalı yapıldığını çok bariz bir şekilde ortaya koymaktadır  (Wilkinson, 

1963: 5).  

İslam Dünyasının çeşitli merkezlerinde geniş bir zaman dilimi içinde uygulanmağa 

devam eden bu tekniğin kaynak sorunu The Percival David Foundation of Chinese Art 

tarafından 1970 yılında düzenlenen sempozyum sırasında da masaya yatırılmış ve önemli 

gelişmelerin sağlanmasına neden olmuştur. Yapılan çeşitli sunumlar arasında Prof. William 

Watson’nun ekibi, akıtma boyalı İslam seramiklerinin mezar hediyesi olan Çin sancai 

mallarından farklı kullanım amacına dikkati çekerek,  bu nedenle taklit sayılmalarının 

mümkün görülmediği tezini savunmuştur (Watson, 1970: 41-46). Gerçi bugün elimizde olan 

bilgiler,  Çin’de akıtmalı boyamalı süslemenin çok farklı türden seramikler üzerinde 

uygulandığını gösterir (Li, 1996: 51-56; Zhiyan and  Fukang, 1986: 69–76;   Jiazhi vd., 1986: 

129–33; HPICRA, 2005: 137–45). 

Nispeten yakın zamanlarda Suudi Arabistan’ın Qaryat al-Faw kenti kazılarında ele 

geçen buluntular da taklit teorisinin zeminini yıpratan türdendir.  İslam Öncesi çağlara 

tarihlenen bu sade yeşil sırlı seramikler Arabistan yarımadasında bakır oksitle sır 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 39         Kasım – Aralık 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  

           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 

4 

renklendirilme tekniğinin çok daha eskiden bilindiğini ortaya koymaktadır.  (Ansary, 1982: 

23; Fehervari, 2000: 47).  

Ortaçağ İslam akıtma boyalı seramikler ile Çin sancai seramikleri arasındaki ilişkiye 

yönelik bir ilginç teori daha Çin araştırmacısı He Li tarafından ortaya atılmıştır (1996: 56). 

Ona göre, Çin ustalarının uyguladığı bu alışılmadık süsleme Orta Asya’ya özgü ipek 

kumaşların dekorundan esinlenmiş olmalıdır.  İkat adı verilen ve üretimi günümüze kadar 

devam eden bu kumaşlar hem kadın, hem de erkek giysilerinde  yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Harvey, 1997: 57; Paiva vd., 2005: 42, 183).  

Kaynağı ne olursa olsun, dünya tarihinde tüm kültürlerin kendi aralarında karşılıklı 

etkileşim ve benimsemeler yaşadığı, ilerlemelerin bu şekilde geliştiği bir gerçektir. Bu sırada 

ortaya çıkan eserler; farklı kültürel ortam, sanatsal birikim ve estetik kriterler, kimi zaman 

farklı malzeme ve teknik nedeniyle, aslında hep yeniden bir oluşum sürecinden geçmekte, 

bazı hallerde kaynağından çok uzak bir görünüme ve içeriğe kavuşabilmektedir. İslam 

seramik sanatına dışarıdan dâhil olduğu varsayılan akıtmalı boyama da aynı dönüşümü 

yaşamış, sgraffito tekniğiyle birleşerek tamamen yeni ve özgün bir seramik süsleme üslubuna 

dönüşmüştür. 

Bilindiği gibi, İslam Dünyasıyla Çin’in ilk büyük karşılaşması Talas muharebesi (751) 

sırasında yaşanır. Galibiyetle sonuçlanan bu savaş, Çin’in Türkistan (günümüzde Orta Asya) 

üzerindeki politik beklentilerine son verirken,  iki dünya arasındaki ticari ilişkilerin ve 

kültürel etkileşimlerin yoğunlaşmasına zemin yaratmış oldu. Arap kaynaklarında yer alan bazı 

bilgiler, bu dönemde yaşanmış olan gelişmelere dair önemli ipuçları sunmaktadır. Bunlardan 

biri, Abbasi Hilafetine bağlı olarak Horasan’ı yöneten Tahiriler sülalesiyle ilişkilidir. Vali Ali 

ibn İsa vesilesiyle Abbasi sarayına ulaştırılan Çin seramikleri, sadece bölge ticaretinin değil, 

seramik sanatının dünyadaki geleceğini de belirlemiştir (Wilkinson, 1973: 54, 254). Bu tarihi 

buluşmadan itibaren İslam seramik sanatında artık çok yeni bir rüzgâr esmeğe başlar.  Beyaz 

seramik bünye hayali önce yerli, daha sonra ise Avrupa seramik ustalarının hayallerini 

kurcalarken, önce beyaz opak sır, daha sonra kompozit çini çamuru, majolika ve Avrupa 

porseleni gibi bir sürü icatlar ortaya çıkar. 
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Büyük bir ticari konvoyla Bağdat’a getirilmiş olduğu düşünülen 2020 (!) parça 

seramik ürün arasında, benzerleri önceleri görülmemiş 20 “chini faghfuri” ve 200’e yakın 

porselenin yanı sıra, Tang dönemi Çin’de (618-906) üretilen akıtma boyalı seramiklerin de 

bulunduğu, yapılan kazılar sonucu tespit edilmiştir (Wilkinson, 1973: 54, 254; Lane, 1947: 

10). Kaolen bazlı çamurdan yapılmış sancai seramik kırıklarına hem Abbasilerin geçici 

başkenti Samarra, hem de Nişapur kazılarında rastlanmıştır (Sarre,1925: pls. Xxvı, xxvıı, 

no.4, xxvııı, xxıx; Lane, 1947: 11; Wilkinson, 1973: 254; Rawson, et al., 1989: 39-61).  

Tahminlere göre, bu ürünlerden etkilenen yerli İslam ustaları, beyaz görünümlü seramikler 

elde etmek amacıyla, ellerinde bulunan kırmızı çamuru beyaz astarla kaplamaya, süslemeleri 

de bu astar üzerine uygulamağa başlamışlardır. İlk 9. yüzyılda ortaya çıktığı sanılan akıtma 

boyalı İslam seramiklerinin de, sözü geçen Tang Dönemi sancai ürünlerine benzetilerek 

yapıldığı varsayılmaktadır  (Wood et al.,  2007: 665-684 (667)).   

Çin tarihinde “altın çağ” olarak bilinen Tang İmparatorluğu dönemi politik, ekonomik 

ve kültürel alanlardaki ilerlemeler; merkezi idarenin kuvvetlendirilmesi ve toprakların 

genişletilmesiyle tarihe geçmiştir (Wilson, 1991: 45). Bu dönemin ünlü “üç-renkli” veya 

“sancai” şeklinde adlandırılan seramik biblo ve kap kacakları, başka hiçbir tarza benzemeyen 

özel akıtmalı boya dekoruyla seçilir (Kerr ve Wood, 2004). Ünü, Çin topraklarından çok 

uzaklara ulaşan bu seramiklerin çok çeşitli amaçlar için üretildiği tespit edilmiştir. 

Günümüzde daha çok mezar hediyesi olarak bilinen bu tarz ürünlerin, gündelik yaşamda 

mutfak eşyası veya özel kurban sunma ayinlerinde kullanılmak üzere üretildiği örnekleri de 

mevcuttur. Ayrıca bir grup sancai’lerin imparator tarafından tebaasına ödül veya mükâfat 

şeklinde takdim edildiği, saraya gelen yabancı misafirlere değerli hediye olarak sunulduğu, 

ticari antlaşmalarda para veya rüşvet yerine kullanıldığı da saptanmıştır (Li, 1996: 51-56; 

Zhiyan and  Fukang, 1986: 69–76;   Jiazhi vd., 1986: 129–33; HPICRA, 2005: 137–45). Tüm 

bu son derece farklı fonksiyonlar, Tang Dönemi Çin’de sancai ürünlerine karşı duyulan sevgi 

ve rağbetten kaynaklanmış olmalıdır.  

Sancai seramiklerinin “üç renkli” şeklinde adlandırılması genellikle bünyenin beyaz, 

boya olarak kullanılan demir oksidin sarı, bakır oksidin ise yeşil renkleriyle ilişkilendirilir 

(Yu and Zhang, 1994, ss. 161-4).  Oysa bu iki renk dışında boyamada mangan morunun ve 

kobalt mavisinin de kullanıldığı, günümüze ulaşan örneklerden anlaşılır. İlginçtir ki, kaynak 
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görülen Çin seramiklerinde bulunmasına rağmen, İslam akıtma boyalı mallarında bu mavi hiç 

kullanılmamıştır. 

En yoğun üretimi Tang Çağının Başarılı (649–756) ve Orta (756–846) dönemlerine 

tesadüf eden “sancai” seramiklerinin iki farklı çamurdan yapıldığı, astarlama işlemlerinin ise 

sadece bir kısmında uygulandığı  arkeometri araştırmalar sayesinde tespit edilmiştir (Lei vd.,  

2007:  483–494; Wilkinson, 1973: 54 ). Bu iki bünyeden birisi yüksek pişirimli stoneware 

veya porselen, diğeri ise düşük pişirimli kırmızı (earthenware) kil olduğu için, üretimlerin 

farklı teknolojik altyapıyla ve muhtemelen farklı merkezlerde gerçekleştiği düşünülebilir. 

Irak ve Horasan topraklarında her iki türden Çin sancai kırıklarına rastlanmıştır. 

Porselen veya stoneware çamurundan yapılanların 9.yüzyıl imalatı olduğu, fırınlamanın ise 

ortalama 1250°C ısıda gerçekleştiği tespit edilmiştir (Wood vd.,  2007: 665–684). Abbasiler 

tarafından ithal edilen kırmızı çamurlu sancai seramiklerinin kurşun sırlı olduğu ve Gongxian 

vilayetinde üretildiği ortaya çıkmıştır.  Bu nedenle Gongxian mallarının sır pişirimi 1000°C 

ısının altında yapılmış olmalıdır (Rawson et al. 1989: 39-61; Wood, 1999:  199, 200, 207, 

237). (Çizelge 1, 2) Günümüze ulaşan yazılı belgelerde Erken ve Orta Tang Dönemi Çin’in 

başkenti Chang’an pazarlarında kurşun sırlı sancai mallarının satışı hakkında veriler 

bulunmuştur (Wood, 1999: 111). Wood’un tahminlerine göre, 8. yüzyıla ait bu malların bir 

kısmı İslam Dünyasına ihraç edilmiştir (1999: 666).  

Çin’in Chang’an (günümüzde  Xi’an), Shaanxi,  Henan, Gongxian ve Yaozhou 

vilayetlerinde yapılan kazılarda Xi’an, Huangbu, Huangye  ve Xing olmak üzere dört tip 

sancai fırınının izine rastlanmıştır (Lei vd., 2007: 483–494). Lakin bilim adamları üretimin 

çok daha geniş alana yayıldığı düşüncesindedirler. Gelecek araştırmaların bu konuda yeni 

veriler sunması beklenmektedir. Diğer taraftan son derece homojen niteliklerle seçilen Çin’in 

sancai seramiklerinin bu özelliği, üretim yeri tespitini de hayli zorlaştırmaktadır. Bu sorunun 

çözümü daha ayrıntılı arkeometri incelemelerde aranabilir. 

Yapılan incelemeler Ortaçağlarda Çin’in dünya pazarlarına üç farklı güzergâh 

üzerinden çıktığını, bunlardan ikisinin kara, birisinin ise deniz yolu olduğunu ortaya 

koymuştur. Daha Han döneminden itibaren bilinen ve yoğun kullanılan ünlü İpek yoluyla 

taşınan mallar, Türkistan üzerinden Orta ve Batı Asya’ya kadar ulaşmakta idi. Bu yolun 
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kuzeyinden devam eden ikinci güzergâhın rotası ise, Moğolistan’ı geçerek Yenisey nehri 

üzerinden günümüz Rusya’nın içlerine doğru uzanıyordu. Bu yollarla Çin malları İslam 

Dünyasına ve Rusya’nın uzak merkezlerine taşınıyordu.   

Kara yollarına göre çok daha az bilinen deniz ticaret yolu, Çin’in Guangzhou 

limanından başlayarak rotasını Batıya doğru alıyor; Güneydoğu Asya limanlarına uğramak 

kaydıyla Batı Asya ve daha uzak denizlere kadar varabiliyordu (Li; 1996: 51-56; Kerr ve 

Wood, 2004: 672). Özellikle İslam Dünyasıyla kurulan ticari ilişkilerde büyük önem taşıyan 

bu güzergâh günümüzde pek çok araştırmalara konu olmuş ve ilginç buluntular sayesinde 

daha ayrıntılı incelenebilmiştir (Ho and Bronson, 1987: 73–81; Zhang, 1987: 83–92; Scott,  

2004: 13–26) . Gemilerle Basra körfezindeki limanlara varan Çin tüccarları, buradan kara 

yoluyla İran ve Mezopotamya’nın içlerine doğru rahatlıkla ulaşabiliyordu.  

Zengin ve kalabalık pazarlarıyla seçilen İran’ın Siraf kenti ise bu dönemin bir diğer 

işlek limanlarındandır. Basra ile Siraf’ı birbirine bağlayan deniz yolu daha Firavun 

çağlarından itibaren biliniyor ve Arap yarımadasıyla Mısır’ın Nil nehri üzerindeki limanlarına 

kadar uzanarak, bölgenin ticari ağını oluşturuyordu (Ferrand, 1922: 26; Wilkinson, 1973: 

254). Siraf’un güney-doğusundaki Hormuz limanından kuzeydeki Nişapur ve Meşhet 

kentlerine uzanan kara yolların varlığı, bu merkezin de sözü geçen güzergâh üzerinde önemli 

uğrak noktası olduğu gösterir (Stein, 1934: 156). Bilim adamlarına göre, Nişapur’da ele geçen 

Çin seramikleri buraya hem İpek yolu, hem de deniz yoluyla Hormuz üzerinden getirilmiş 

olmalıdır. Nişabur kazılarında ele geçen Abbasi dönemi beyaz opak sırlı seramikleri, bu 

çağlarda Irak ile Horasan arasında yakın bağları ortaya koymakla birlikte, iki bölgeyi birbirine 

bağlayan yolların da yoğun olarak kullanıldığına delalet etmektedir (Wilkinson, 1973: 180). 

Bu durum, İslam coğrafyası içinde Nişabur’un,  Çin’e en yakın merkez olma ayrıcalığını 

ortadan kaldırarak, Nişabur’un Çin buluntularının da olası öncüllüğünü anlamsız kılmış 

oluyor. Bugün sadece Samarra ve Nişapur’da bulunan 9. yüzyıl Çin sancai mallarının tarih 

açısından karşılaştırılması ciddi bir sonuç vermese de, yukarıda sözü geçen vaziyet önceliğin 

başkente atfedilmesini gerektirir (Wood vd., 2009: 154-180). Büyük olasılıkla taklit eğilimleri 

de önce geçici başkent Samarra ve daha sonra, ona özendiği düşünülen Nişapur’da ortaya 

çıkmıştır  (Wilkinson, 1973: 255). Bu tahmin, Nişapur’da ele geçen ve Irak’ın Küfe, Bağdat, 

Samarra gibi merkezlerinde yapılmış taklit sancai ürünleriyle de desteklenmektedir 
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(Wilkinson, 1973: 54-58).  Ortaçağ’ın saray odaklı hiyerarşik sisteminde yeniliklerin 

merkezden eyaletlere doğru yayılması beklenen bir durumdur. 

İslam seramik sanatında akıtmalı süsleme tekniğinin Çin kaynaklı olduğu teorisini 

desteklemeyen bilim adamları da vardır. Bunlar, Çin sancai ürünleriyle Ortaçağ İslam akıtma 

boyalı seramikler arasındaki farklılıkları öne çıkararak, bunların üzerine yoğunlaşmaktadırlar. 

Örneğin Grube, sancai seramiklerindeki süslemelerin formun biçimsel özelliklerini dikkate 

alarak uygulandığına, sonuç üzerinde her iki görsel unsurun eşit ağırlığa sahip olduğuna 

dikkati çekmektedir. Oysa İslam mallarında, desen ve boyalı süsleme her zaman biçimin 

önüne geçmiş;  ister estetik, ister ise teknik açıdan daha yüksek nitelik taşımıştır (Grube, 

1976:  86-88).  Yine Çin ve İslam akıtma boyalı seramikleri karşılaştıran Wilkinson,  İslam 

mallarında bölgesel kültürel özelliklerin her zaman ağır bastığını, zamanla ortaya çıkan 

tarzların ise tamamen yerel estetik anlayışı aksettirdiğini vurgulayarak, taklit değil esinlenme, 

etkilenme olayının yaşanmış olabileceğini ileri sürer (1963: 5).  

Çin ve İslam seramiklerindeki diğer önemli fark kobalt mavisi boyayla ilişkilidir. 

Bilindiği gibi, bu boya hem Çin sancai, hem de Abbasi dönemi beyaz opak sırlı mallarda 

yaygın kullanıldığı halde, akıtmalı-kazımalı İslam seramiklerinde tamamen göz ardı edilmiş 

ve hiçbir renk kombinasyonunda uygulanmamıştır. Bu durum ustaların bilinçli tercihini 

ortaya koymakla birlikte, nedenleri üzerinde düşünmeği mecbur kılmaktadır. 

İslam Dünyasında ilk 9.yüzyılda ortaya çıkan ve yer değiştirerek 14.yüzyıla kadar 

devam ettirilen akıtmalı boyama, kaynağı ve buluş koşulları ne olursa olsun, kısa sürede ciddi 

bir dönüşüm yaşayarak özümsenmiş ve astar kazıma tekniğiyle birleşerek yeni ve tamamen 

özgün süsleme tarzı oluşturmuştur. Etkileyici derecede uzun soluklu olan ve ortalama 5 yüzyıl 

devam ettirilen bu uygulama belli ki o çağın insanları tarafından büyük rağbet görmüş ve 

sevilmiştir. Bu uzun zaman çerçevesinde bölgesel seramik geleneklerine ve farklı güzellik 

kıstaslarına dayanarak gelişen çeşitli yerel tarzlar, birbirinden seçilen zengin çeşitlilik 

yelpazesi oluşturmaktadır. Bayrak yarışı gibi bölgeden bölgeye ötürülen bu teknik, Anadolu 

ve Bizans, İran ve Azerbaycan, Mısır, Suriye ve Irak topraklarında farklı dönemlerde 

görülmüş, en geç örnekleri ise 13-14. yüzyıl Kızıl Orda sanatında ortaya çıkmıştır. Kırmızı 

çamurdan yapılan; astar kazıma ve üç maden oksitlerle boyama gibi sade uygulamalarla 
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süslenen bu seramiklerin en güzel örneklerinde son derece yüksek sanatsal düzeyi 

yakalanmıştır. Bu çitayla, akıtmalı-kazımalı İslam seramikleri sanat tarihindeki yerini 

garantilemiş, ustalığın ulaşabileceği hedefleri belirlemiştir. 
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Çizelge 2.1.  Çin sancai seramiklerinin XRF (X-ışını fluoresan) analiz sonuçları (Wood vd. 

2007). 
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Çizelge 2. Çin sancai sırlarının XRF (X-ışını fluoresan) analiz sonuçları (Wood vd., 2007). 
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TÜRKİYE’DE YİTİRİLEN BİR İKTİSADİ FAALİYET: SÜNGERCİLİK 
 
 
 
 
 
 

Güven ŞAHİN1       
Öz 

 Sünger, çok hücreli, omurgasız bir canlı olup günümüzde 5 binden fazla türü tespit 
edilmiştir. Bunlar içerisinde ise yaklaşık 15 – 20 kadarı ticari öneme sahip türlerdendir. 
Bununla birlikte sentetik süngerlerin çok ucuza ve yaygın bir şekilde piyasalarda bulunması, 
1986 yılında tüm Akdeniz’de etkisini gösteren sünger hastalığı ve bunu takiben getirilen 
sünger av yasağı bir sektör olarak süngerciliğin Türkiye’nin iktisadi hayatından tam anlamıyla 
silinmesine yol açmıştır. Günümüzde hastalığın etkisini yitirmesi aynı zamanda süngerin 
kültüre alınması konusundaki çalışmalarla süngercilik konusunda umut verici gelişmeler 
kaydedilmektedir. Süngerin kültüre alınması ile düşük bir yatırım masrafının ardından su 
ürünlerinden geçimini sağlayan kişilere ek bir gelir sağlayabileceği düşünülerek yeniden 
gündeme alınması gerekmektedir. Bir yarımada olan Türkiye’de alternatif su ürünleri ve 
entegre akuakültür (su kültürü) faaliyetlerinde süngercilik büyük bir potansiyel arz 
etmektedir. Bu çalışmada bugüne kadar biyologların, zoologların, tarihçilerin, iktisatçıların ve 
farklı disiplinlerden daha pek çok araştırmacının çalıştığı sünger ve süngercilik konusunu 
coğrafi bir yaklaşımla ele almaya gayret ettik. 
 Anahtar Kelimeler: Deniz Süngeri, Süngercilik, Sünger Yetiştiriciliği, Ziraat 
Coğrafyası, Türkiye. 

A LOST ECONOMIC ACTIVITY IN TURKEY IS SPONGE FISHING 

             Abstract 

Sponge is a multi cellular and backboneless species and more than 5 thousand species have 

been determined at the present time. 15-20 of them have commercial importance. However, 

existing of sponge on the cheap and commonly in markets, sponge disease that was effective 

in whole Mediterranean in 1986 and sponge fishing ban completely cause disappearance of 

sponge fishing as a sector from Turkish economic life. Nowadays, hopeful progresses have 

been made with works related to cultivation of sponge because of losing influence of disease. 

It is required that it should be revived because after low investment cost is provided it can be 

income bracket for people who live off water products. Sponge fishing has a great potential in 

alternative water products and integrated aquaculture in Turkey which is a peninsula. Sponge 

and fishing sponge subject that many biologists, historians, economists and many researchers 

from different disciplines have studied on has been tried to deal in terms of geography. 

Key Words: Marine Sponge, Fishing Sponge, Sponge Culture, Agricultural Geography, 

Turkey.  

                                                           
1 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, guwen_sahin@hotmail.com 
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EINE VERLORENE WIRTSCHAFTLICHE TÄTIGKEIT IN DER TÜRKEI: 
SCHWÄMMEREI 

 
Zusammenfassung 
Der schwamm ist ein wirbelloses, mehrzelliges Lebewesen. Bis heute wurden über 

5.000 arten entdeckt. Darunter sind nur etwa 15 – 20 arten wirtschaftlich nutzbar. Günstige, 
syntetisch produzierte schwämme waren auf dem markt weit verbreitet. Diese führte zu den 
im jahre 1986 im ganzen Mittelmeerraum verbreiteten schwammkrankheit. In folge desen 
wurde das jagen der schwämme verboten. Das hatte zur folge, dass die schwämmerei als 
eigenständige wirtschaftsektor an bedeutung verlor. Heute hat die krankheit an bedeutung 
verloren und die schwammzucht kultiviert. Das weckt hoffnungsvolle erwartungen an die 
zukunft der schwämmerei. Wegen der geringen investitionskosten, sollte die schwammzucht 
als zusatzeinkommen für leute, die in der fischerei tätig sind, wieder auf die tagesordnung. In 
der Türkei als halbinsel, stellt die schwämmerei innerhalb der alternativen meeresprodukte 
und aquakultur, ein grosses potenzial dar. Bei dieser arbeit haben wir uns bemüht, uns mit den 
arbeiten der Biologen, Zoologen, Historikern, wirtschaftswissenschaftlern und noch weiteren 
forschern in verschiedenen disziplinen, aus geographischer sicht zu befassen. 

Schlüsselwörter: Meeresschwamm, Schwämmerei (Schwamm-Fischen), 
Schwammaufzucht, Agrar-Geographie, Türkei. 
  
1. GİRİŞ 

Sünger (Porifera), omurgasızlar grubunda yer almakta olup çok hücreli canlıların en 
ilkel türü olarak ifade edilebilir. Günümüzde 5.000 ila 10.000 arasında türün bulunduğu fakat 
bunlardan sadece 10 – 15 tanesinin ticari değere sahip olduğu bilinmektedir. Genel olarak 
banyo, kişisel bakım malzemesi, temizlik ve cerrahi operasyonlarda kullanılan süngerlerin 
tıbbi araştırmalar sonucunda antibakteriyel ve antikanserojen özelliklerinin keşfiyle daha da 
aranır hale gelmesi ekonomik değere sahip sünger çeşitlerinde de artış sağlamıştır. Aynı 
zamanda ekolojik araştırmalar süngerlerin su ekosistemindeki etkin rollerini de ortaya 
koymuş özellikle balık çiftliklerinin etrafında sünger yetiştirilmesiyle hem bu çiftliklerden 
kaynaklı kirliliğin önemli ölçüde önüne geçilebileceğini (veya azaltılabileceğini) hem de 
üreticilere çok düşük bir yatırımla ek bir gelir sağlanabileceğini göstermiştir. 

Geçmişi binlerce yıl gerilere giden süngercilik ile ilgili yapılan tarihsel araştırmalar 
Akdeniz’in doğusunda (Özellikle Ege Denizinde) ortaya çıkan bu faaliyetin özellikle Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde Anadolu’nun batı kıyıları ve Ege adalarında oldukça önemli bir 
iktisadi faaliyet olduğunu göstermektedir. Savaşlar ve genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
yıllarında yaşanan mali sıkıntılar önceleri bu faaliyetin göz ardı edilmesine neden olmuştur. 
İlerleyen yıllarda hükümet bu faaliyete de yönelerek destekleme kapsamına almış ve nitekim 
Türkiye’de süngercilik 1970’lerin sonuna kadar Bodrum başta olmak üzere Marmara 
Denizi’nin güney kıyıları, Marmara Adaları ile birlikte Gökçeada ve Bozcaada’da, Marmaris, 
Çeşme ile Ayvalık’ta önemli bir iktisadi faaliyet olarak yer edinmiş ve pek çok kişiye 
istihdam sağlamıştır. Fakat ilerleyen yıllarda aşırı ve kontrolsüz (kaçak) avlanma, kültüre 
alma konusundaki sermaye yetersizliği ve konunun ekonomik olmayacağı düşüncesi, aynı 
zamanda oldukça riskli bir uğraş olması (vurgun riski gibi) en sonunda da 1986 yılındaki tüm 
Akdeniz’i etkisi altına alan sünger hastalığı sektörü tam anlamıyla yıkmıştır. Söz konusu 
hastalığı takiben devletin sünger avlama yasağı getirmesi, günümüzde hastalık neredeyse 
tamamen ortadan kalkmış olsa da yasağın devam etmesi, sonucunda dünya sünger üretim ve 
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ticaretinin başta A.B.D. (Florida) olmak üzere Yunanistan ve Bahamalar’ın kontrolüne 
geçmesine neden olmuştur. 

Günümüzde Türkiye’de bir meslek olarak sünger avcılığı ve bir sektör olarak 
süngercilik tam anlamıyla bitmiştir denebilir. Oysaki uluslararası pazarlarda ticareti yapılan 
süngerler içerisinde en iyi kalitede süngerlerin Ege ve Akdeniz’den çıkartılanlardır. Bu açıdan 
Türkiye’de kültürel ve bürokratik altyapıyı oluşturarak, yatırım maliyeti oldukça düşük buna 
karşılık getirisi oldukça yüksek bu değerden yararlanma çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 

 
2. SÜNGERLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ YAYILIŞLARI 
 Süngerin elde ediliş biçimi, iktisadi ve kültürel değerini izah etmeden önce çalışmanın 
odak noktası olan bu faaliyetin hammaddesini teşkil eden süngerin ana hatlarıyla açıklanması 
yerinde olacaktır. Sünger kelime anlamı olarak Latince “delik” anlamına gelen Porus ve 
“taşımak” anlamındaki Ferre kelimelerinin birleşmesinden türetilen Porifera yani “delikliler” 
olarak nitelendirilmiştir (Katağan ve ark., 1991: 28). Son çalışmalarla birlikte süngerin (İng. 
Sponge, Alm. Schwämme), 5.000 ila 10.000 arasında değişen türünün bulunduğu, bunların ise 
kabaca %1’lik kısmının (150 kadarı) tatlı sularda yaşadığı tespit edilmiş, ekonomik değere 
haiz türlerin sayısı ise 15 – 20 arasında değişmektedir. Bazı araştırmacılar ticari değere sahip 
sünger türlerini 12 olarak saptamışlar (Yılmaz, Buhan, 1998: 628), bu uğraşın son temsilcileri 
ise Türkiye kıyılarında 4 – 5 tane ekonomik değere sahip sünger türü bulunduğunu 
belirtmişlerdir. Çalışmamızın esasını da söz konusu bu az sayıdaki ticari süngerler 
oluşturmaktadır. 
 Süngerlerin şekilleri ve boyutları ile ilgili kesin bir bilgi vermek ve sınıflama yapmak 
pek de mümkün olmamakla birlikte araştırmacılar tarafından süngerler iskelet sistemlerine 
göre üç sınıfta toplanmış olup yapılan son çalışmalarla dördüncü bir sınıftan da 
bahsedilmektedir. Bunlar: 
 
 I. Calcarea: Kalkerli süngerler olarak bilinen bu sınıfta süngerlerin boyları 10 – 15 
cm.’i aşmamakta ve bu sınıfta genellikle renksiz süngerler bulunmaktadır. 
 II. Hexactinellida: Bu sınıftakiler ise silisli ya da cam (camsı) süngerler olarak 
adlandırılmaktadır. Derinliği 200 ila 1200 m. arasında değişen derin deniz süngerlerinin yer 
aldığı sınıftır. Bu sınıftaki süngerlerin boyları yaklaşık 30 cm. civarındadır. Bunlar ekseriya 
mercan resiflerini andıran yapıdaki süngerler olup kendi içerisinde iki gruba ayrılmaktadır 
(Amphidiscophora ve Hexasterophora). 

III. Demospongiae: Bu sınıf tüm sünger türlerinin %90’ınını barındırmakta olup ticari 
değere sahip olan süngerler de yine bu sınıfta yer almaktadır. Bu sınıftaki süngerlerin iskelet 
yapısı sponjin (spongin) adı verilen bir çeşit keratin proteininden oluştuğundan bunlara 
keratinli süngerler de denilmektedir. Boyut olarak en fazla gelişme yine bu gruptaki 
süngerlerde gözlenmekte olup 2 m.’yi aşan türlere tesadüf edilmiştir. Bu sınıftaki süngerlerde 
kendi içlerinde üç alt gruba ayrılmıştır (Homoscleromorpha, Tetractinomorpha, 
Ceractinomorpha). Bu sınıflamada yer alan süngerlere en karakteristik örnek ise Spongia 

officinalis dir. 
IV. Sclerospongiae: Sünger sınıflandırması içerisinde en son ortaya konan bu 

sınıftaki türlerin dış kısmı kalsiyum karbonattan oluşan sert bir tabakayla (kabukla) kaplı olup 
iç kısımları diğer süngerlerinkine benzer bir özellik göstermektedir. Tür sayısı az olan bu 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 39         Kasım – Aralık 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  

           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    
                                                     http://www.akademikbakis.org 

 

4 

sınıftaki süngerler ekseriya sualtı mağara ve tünelleriyle, mercan resifleri arasında 
yaşamaktadır (Örneğin; Stromatospongia vermicola)2. 

Süngerlerde temel morfolojik özellikler ve yaşam biçimleri ağırlıklı olarak benzer bir 
yapı sergilemektedir. Süngerler, koloniler halinde yaşayan, çok hücreli canlılar olup sesil yani 
sabit bir zemin üzerinde (Kaya parçası, kabuklu deniz canlılarının kabukları, deniz bitkilerinin 
gövdelerinin arası gibi) yaşamlarını sürdürürler. Paleontolojik araştırmalar süngerlerin 600 
milyon yıllık geçmişlerinde (Bu açıdan bakıldığında dünyanın yaşayan en eski 
canlılarındandır denebilir.) neredeyse hiçbir gelişim göstermediğini ortaya koymuştur 
(Katağan ve ark. 1991: 33; Yılmaz, 1992: 2). 

Süngerlerin sinir, kas ve duyu hücreleri bulunmamakta ve görünüm itibariyle daha çok 
bir su bitkisini andırmaktadırlar. Nitekim yapılan bilimsel çalışmalarda önceleri bitkisel 
grupta değerlendirilmiş, İngiliz doğa bilimci John ELLIS tarafından 1765 yılında yapılan 
deneyler sonucunda hayvanlar alemine dahil edilmiştir. Bununla birlikte yakın yıllara kadar 
canlının bitki mi yoksa hayvan mı olduğu tartışmaları devam etmiştir. 

Süngerler besinlerini süzerek (İng. filter feeding) sağlarlar. Yani ihtiyaç duydukları 
gıdayı (mikroskobik organizmalar, ölmüş hayvan ve bitki artıkları, mikroalgler gibi). 
çeperlerindeki “por” adı verilen boşluklardan geçirdikleri sudan filtre ederek temin ederler. 
Canlı, süzdüğü sulardaki organik maddelerin %80’ini, bakterilerin ise %70’ini 
tutabilmektedir. Bu da süngerlerin tehlike arz eden bakteri konsantrasyonunun deniz ve 
okyanuslarda azaltılması konusundaki önemine işaret etmektedir (Pronzato ve ark., 1999: 
486; Özbay ve Yılmaz, 2007: 718). Ortalama bir futbol topu büyüklüğündeki sünger günde 2 
ton kadar suyu filtre edebilmektedir ki bu da canlının su ekosistemi içerisindeki kritik 
derecedeki önemini ortaya koymaktadır. 

Süngerlerin çok büyük bir kısmı hermafrodit (İng. Hermaphrodite)3 olup, hem eşeyli 
hem de eşeysiz çoğalabilme özelliklerinin yanı sıra kendilerini kolaylıkla 
yenileyebilmektedirler. Bu yenilenebilme başka bir deyişle rejenerasyon özellikleri canlının 
kültüre alınmasında önemli bir etken olmuştur. 

Boyut olarak birkaç mm. ile 2 m.’yi aşabilen süngerlerin, şekil itibariyle de çok 
çeşitlilik göstermesinden ötürü belli bir standarttan bahsetmek oldukça güçtür. Vazo, kupa, 
kadeh, külah, boru gibi bilindik şekillerin yanı sıra yumrulu, oval, tabak, yelpaze, silindirik, 
ağaç dalları ve mercan resiflerini andıran yapılarda olan çok değişik sünger tiplerinden de 
bahsedebiliriz. Ticari süngerler ise çoğunlukla piyasaya sürülmeden evvel kullanım amacına 
göre (Banyo veya cilt bakımı için) çeşitli boy ve şekillerde kesilmektedir. Söz konusu bu 
süngerler ise bal peteği, koyun yünü, grass, Türk incesi, Türk kupası, logoftika, ipsator, 
mandaba gibi çok değişik isimlerle anılmaktadır. 

Canlı, renk açısından da oldukça çeşitlilik arz etmekte olup sarı (ve sarının tonları), 
beyaz (ve beyazın tonları), bej, turuncu, mavi, yeşil, kırmızı, kahverengi ve siyah olanlarına 
rastlanabilmektedir. Bununla birlikte ticari süngerler ilk çıkartıldıklarında ağırlıklı olarak 
siyah ve kahverengi bir görünümde olup çeşitli işlemlerden geçtikten sonra kullanılan aside 
ve asitleme süresine bağlı olarak sarı ve sarının tonları ile açık kahverengi olarak piyasalara 
sunulmaktadır. 
 Günümüz itibariyle gerek ticari gerekse herhangi bir ticari değere sahip olmayan deniz 
süngerlerinin ülkemiz karasularındaki dağılışı ve tür tespiti tam anlamıyla netlik kazanmış 

                                                           
2 Bu son sınıf literatüre 1970’lerde W.D. Hartman ve T. F. Goreau tarafından dahil edilmiştir. Detaylı bilgi için bakınız: “Jamaican Coralline 
Sponges: Their morphology, ecology and fossil relatives”, Symp. Zool. Soc. Lond. 25: 205 – 243. 
3 Aynı canlının hem dişi hem de erkek üreme özelliklerine sahip olması durumudur. 
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değildir. Öyle ki yapılan çalışmalarla yeni türler ve farklı türlerin yeni yayılış alanları ortaya 
çıkmaktadır. Son verilere göre sadece Akdeniz’de 564 sünger türü tespit edilmiş olup bunların 
512 tanesi Demospongiae sınıfındandır (Topaloğlu, 2000: 485). Genelde sıcak ve ılık 
denizlerde yayılış gösteren bu basit yapılı canlının yayılış alanı yüksek enlemlere doğru 
çıkıldıkça daralmaktadır. Nitekim tür açısından oldukça zengin olan Akdeniz’e fazla uzak 
olmayan Karadeniz’de sadece 29 sünger türü literatüre geçmiştir (Topaloğlu, 2000: 486). 
Süngerlerin yayılış alanında ve tür açısından çeşitlilik göstermesinde deniz tuzluluğunun da 
oldukça önemli bir payı vardır. Nitekim tuzluluk arttıkça sünger miktar ve türünde dikkate 
değer artışlar gözlenmektedir. 
 
3. TARİHSEL SÜREÇTE SÜNGERCİLİK 

Tarihi araştırmalar sünger kullanımının ve bir iktisadi faaliyet olarak süngerciliğin 
antik çağlardan beri bilindiğine işaret etmektedir. Söz konusu bu faaliyet ilk olarak dünya 
medeniyetinin beşiği kabul edilen Akdeniz Havzası’nda, bu havzanın da doğu kesiminde 
ortaya çıkmıştır. Dünyaya yayılışı da bölge süngercileri vesilesiyle olup ilk olarak Suriye’deki 
ardından Florida’daki süngercilik faaliyetinin temellerini yine Egeli sünger avcıları atmıştır 
(Moore, 1951: 742; Karapınar, 1964). Kullanım alanlarının haricinde sünger ve süngercilik ile 
ilgili etkinlikler kültür tarihinde de oldukça önemli bir yer edinmiştir. Buna bir örnek olarak 
Antik Yunanistan’da Olimpiyat oyunlarındaki dalış müsabakalarının temelini sünger avcılığı 
esnasındaki uzun süreli dalışların teşkil etmesini verebiliriz (Simpson, 1933: 5). Süngerciliğin 
insanlığın kültür hayatına kazandırdığı bir başka değer ise sualtı arkeolojisine olan 
katkılarıdır. Arkeologlar sualtı arkeolojisinin ortaya çıkmasında sünger avcılarının çok büyük 
katkıları olduğunu ve pek çok buluntunun avcıların ihbarıyla gün yüzüne çıkartıldığını 
belirtmektedirler. Bunlara örnek olarak 1900 yılında çıkartılan Antikythera düzeneği veya 
saati ile Demeter heykeli verilebilir.  

Geçmişi bu denli eskiye uzanmasına rağmen sünger ve süngercilik ile ilgili ulusal 
nitelikte çalışmaların çok az olması dikkat çekicidir. Türk süngerciliği ve de Türkiye 
süngerleri ile ilgili akademik nitelikteki eserlerin azlığı yanında geçmişte de bu faaliyet ile 
ilgili fazlaca bilgi sahibi olunmaması özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde ciddi 
sıkıntılar yaratmıştır. Öyle ki bu durumun siyasi, iktisadi ve askeri pek çok olumsuz sonuçları 
ortaya çıkmıştır. 

Süngerlerle ilgili ilk gözlemlerin geçmişini M.Ö. IV. yüzyıla tarihlendirebilmek 
mümkündür. Bu konudaki ilk müspet veri ise Aristoteles (M.Ö. 384 – 322)’in süngerin 
asırlarca öncesinden bir hayvan olduğuna işaret etmesidir (Simpson, 1933: 5; Anonim, 1958: 
6; Pronzato, Manconi, 2008:146). İlerleyen yıllarda Homeros (M.Ö. VIII. – IX. yy.’lar 
arası)’da Ilyada ve Odysseia adlı eserinde sünger avcılığından bahsetmiştir. Yine Yunanlı 
yazar ve şair Oppianus (Oppian), Halieutica adlı eserinde detaylı bir şekilde sünger ve sünger 
avcılığından bahsetmiştir. Sünger ve süngercilikle ilgili bahsetmiş olduğumuz bu ilk veriler, 
söz konusu bu faaliyetin geçmişini ve kültür tarihindeki yerini gösteren en eski kanıtlardır. 

Türkiye’nin süngercilik geçmişini ise Osmanlı İmparatorluğu döneminden başlayarak 
ele almak yerinde olacaktır. Nitekim ülkemizin günümüzdeki sınırları dahilinde söz konusu 
bu faaliyet ile ilgili en eski sağlıklı verilere Osmanlı İmparatorluğu döneminde tesadüf 
edilmektedir. O dönemlerde süngercilik Anadolu’nun batı kıyıları, Girit, Rodos ve bunlara 
komşu adalar başta olmak üzere imparatorluk sınırları içinde bulunan Kıbrıs, Sisam, Midilli, 
Sakız adaları ile Suriye, Mısır, Trablusgarp ve Bingazi (Libya) kıyılarında yapılan bir iktisadi 
faaliyetti (Çoruh, 2009: 80). 
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1800’lü yılların ikinci yarısı itibariyle Osmanlı hazinesi süngercilikten yılda 3000 
altınlık bir gelir sağlamaktaydı. 1858 yılında Rodos ve kom
yılına ait bir vesikaya göre de sadece Suriye kıyılarında 800’den fazla sünger avcılı
kullanılan kayık bulunuyordu (Çoruh, 2009
teknik ilerlemeler ve özellikle sekafender 
yöntemlerle yapılan avcılığın azalmasına ve tekne sayısının 40’a, Kalimnos (Kalymnos, 
Kelemez)’da ise bu sayının 370’ten 36’ya gerilemesine neden olmu
Nitekim bu gerilemeye karşın Türk ve Yunanlı süngerciler 1840’lara kadar dünya sünger 
üretim ve ticaretini ellerinde tutuyorlardı.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotoğraf 1: Ekinlik (Koutalis) Adası (Balıkesir/Av
 
1841 yılına kadar dünyanın do

süngerlerle karşılanıyordu (Anonim, 1958: 7). 
süngerlerin Paris’e gönderildikten sonra buradan dünya pazarlarına “Fransız Süngeri” adıyla 
pazarlanmasıyla birlikte Amerika’da do
yılına gelindiğinde Key West (Florida 
satılarak iyi bir kazanç sağladığ
üssü haline gelmiş olup bu özelli

Osmanlı İmparatorluğu’nda sünger ve sünger avcılı
olunmadığından dolayı ihtiyaca cevap verecek nitelikte talimat ve nizamnameler 
bulunmuyordu. İlerleyen yıllarda söz konusu bu faaliyetten yüksek gelir elde edilmesi ve 
bağımsızlığını kazanan Yunanistan’ın bu amaçla Osmanlı kara sularını sık sık ihlal etme
meselenin üzerine yoğunlaşılmasına zemin hazırlamı
dikkat çekici bir noktaya gelmi
Savaşı’nın5 nedenleri arasında yer alacak 

                                                           
4 Fotoğraf Ekinlik Adasının resmi web sitesinden temin edilmi
5 Yaklaşık bir ay süren savaş Osmanlı İmparatorlu
Yunanlı sünger avcıları ile Türk sünger avcıları arasında ya
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1800’lü yılların ikinci yarısı itibariyle Osmanlı hazinesi süngercilikten yılda 3000 
lamaktaydı. 1858 yılında Rodos ve komşu adalarda 600 civarında, 1866 

yılına ait bir vesikaya göre de sadece Suriye kıyılarında 800’den fazla sünger avcılı
kullanılan kayık bulunuyordu (Çoruh, 2009: 80). Sünger avcılığı konusunda kaydedilen 

nik ilerlemeler ve özellikle sekafender (Scaphandre) kullanımı Suriye’deki geleneksel 
ğın azalmasına ve tekne sayısının 40’a, Kalimnos (Kalymnos, 

Kelemez)’da ise bu sayının 370’ten 36’ya gerilemesine neden olmuştur (Çoruh, 200
Nitekim bu gerilemeye karşın Türk ve Yunanlı süngerciler 1840’lara kadar dünya sünger 
üretim ve ticaretini ellerinde tutuyorlardı. 

Ekinlik (Koutalis) Adası (Balıkesir/Avşa)’nda 1900’lerde Faaliyet Gösteren Süngerciler

1841 yılına kadar dünyanın doğal sünger ihtiyacı sadece Akdeniz’den avlanan 
ılanıyordu (Anonim, 1958: 7). İlerleyen yıllarda Bahamalar’da avlanan 

süngerlerin Paris’e gönderildikten sonra buradan dünya pazarlarına “Fransız Süngeri” adıyla 
pazarlanmasıyla birlikte Amerika’da doğal sünger sağlayıcılar arasına dahil olmu

inde Key West (Florida – A.B.D.) açıklarında avlanan süngerlerin kısa sürede 
ğladığı anlaşılınca burası tüm Amerika süngercilik faaliyetlerinin bir 

 olup bu özelliğini günümüzde de korumaktadır. 
ğu’nda sünger ve sünger avcılığı hakkında yeterince bilgi sahibi 

ından dolayı ihtiyaca cevap verecek nitelikte talimat ve nizamnameler 
lerleyen yıllarda söz konusu bu faaliyetten yüksek gelir elde edilmesi ve 

ını kazanan Yunanistan’ın bu amaçla Osmanlı kara sularını sık sık ihlal etme
şılmasına zemin hazırlamıştır. Bu karlı faaliyet bir dö

dikkat çekici bir noktaya gelmiştir ki en nihayetinde 1897 yılında yaşanan Osmanlı 
nedenleri arasında yer alacak boyutlara ulaşmıştır. Doğal süngerlerin geçmi

                   

raf Ekinlik Adasının resmi web sitesinden temin edilmiştir. Bkz. http://www.ekinlik.org/tarih/tariht.html 
mparatorluğu’nun galibiyeti ile sonuçlanmış olup savaş başlamadan önce ya

Yunanlı sünger avcıları ile Türk sünger avcıları arasında yaşanan alan ve vergi meselesi de etkili olmuştur. 

6 

1800’lü yılların ikinci yarısı itibariyle Osmanlı hazinesi süngercilikten yılda 3000 
u adalarda 600 civarında, 1866 

yılına ait bir vesikaya göre de sadece Suriye kıyılarında 800’den fazla sünger avcılığı için 
ı konusunda kaydedilen 

kullanımı Suriye’deki geleneksel 
ın azalmasına ve tekne sayısının 40’a, Kalimnos (Kalymnos, Tr. 

ştur (Çoruh, 2009: 80). 
ın Türk ve Yunanlı süngerciler 1840’lara kadar dünya sünger 

a)’nda 1900’lerde Faaliyet Gösteren Süngerciler4 

al sünger ihtiyacı sadece Akdeniz’den avlanan 
lerleyen yıllarda Bahamalar’da avlanan 

süngerlerin Paris’e gönderildikten sonra buradan dünya pazarlarına “Fransız Süngeri” adıyla 
layıcılar arasına dahil olmuştur. 1849 

A.B.D.) açıklarında avlanan süngerlerin kısa sürede 
ilik faaliyetlerinin bir 

ı hakkında yeterince bilgi sahibi 
ından dolayı ihtiyaca cevap verecek nitelikte talimat ve nizamnameler 

lerleyen yıllarda söz konusu bu faaliyetten yüksek gelir elde edilmesi ve 
ını kazanan Yunanistan’ın bu amaçla Osmanlı kara sularını sık sık ihlal etmesi 

tır. Bu karlı faaliyet bir dönem o kadar 
şanan Osmanlı – Yunan 

al süngerlerin geçmişte bu 

 
lamadan önce yaşanan diplomatik krizde 
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işle uğraşan kişilere iyi gelir sağlanmasında günümüzdeki gibi sentetik süngerlerin 
bulunmamasının ve doğal olarak rakipsiz bir ürün olmasının büyük payı vardır. 

1900’lerin ilk yıllarında süngercilik ülkemiz kıyılarında ve Ege adalarında ciddi 
anlamda gerilemiş bulunuyordu. 1910 yılına kadar Sömbeki (Syme) Adası6 Osmanlı 
İmparatorluğu’nun süngercilikle ilgili en önemli merkezi olma özelliğindeydi (Erinç, Yücel, 
1978: 64). Ne yazık ki gerek ülkemizin gerekse dünya genelinin içinde bulunduğu savaş ve 
ekonomik bunalım ortamından kaynaklı olarak bu yıllara ait sektörle ilgili fazlaca bir 
malumata sahip değiliz, aynı dönemde devletinde bu konuyla ilgili herhangi bir resmi tutanağı 
bulunmamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait süngercilik ile ilgili son istatistiki 
bilgilere göre 1910 yılında 100.296, 1911 yılında da 144.198 kg.’lık sünger avı 
gerçekleşmiştir (Karapınar, 1964; Yılmaz, Buhan, 1998: 629). 

Osmanlı İmparatorluğu’nun ardından sünger avcılığı ve ticaretinin Türkiye 
Cumhuriyeti’ndeki geçmişine baktığımızda ağır bir savaştan yeni çıkan genç cumhuriyetin ilk 
yıllarında büyük bir yıkım yaşamış Anadolu’nun batı kıyılarında belirli alanlarda yapılan 
süngercilik neredeyse tükenmiş bir meslek haline gelmişti. 1930 yılına gelindiğinde ise 1968 
yılındaki sünger hastalığına kadar söz konusu faaliyetin yegane merkezi Bodrum (Muğla) 
olmuştur. 

 
Tablo 1: Belli Yıllar İtibariyle Türkiye’de Avlanan Sünger Miktarı7 

 
Yıllar Üretim (kg.) Yıllar Üretim (kg.) Yıllar Üretim (kg.) 
1925 20.759 1952 25.200 1981 24.000 
1926 849 1953 33.900 1982 9.000 
1927 429 1954 28.214 1983 2.000 
1928 984 – 1.577 1955 24.025 1986 15.000 
1929 2.327 1957 5.403 1997 2.000 
1930 9.998 – 10.341 1961 27.000 1998 1.000 
1931 19.468 1968 27.907 1999 3.000 
1932 5.642 1976 24.000 2000 7.000 
1951 20.000 1980 10.000 – 13.000 2001 3.000 
 
Özellikle 1930’dan sonra merkezi Bodrum olmak üzere Türkiye’nin batı ve güneybatı 

kıyılarında süngercilik dikkat çekici bir gelişme içerisine girmiştir. Tablo 1’de de görüldüğü 
gibi özellikle 1929 yılındaki 2.327 kg.’lık sünger avının ardından hemen ertesi yıl miktarın 
birkaç katına çıkması 1930 yılında Yunanlı sünger avcılarına karasularımızda sünger avlama 
izni verilmesinden ileri gelmektedir. 1931 yılına gelindiğinde avlanan sünger miktarında iki 
katına yakın bir artış kaydedilerek 19.468 kg.’lık süngerin ardından 1932 yılında Yunanlı 
sünger avcılarına verilen izin daha fazla uzatılmamış bu durumda aynı yılın avlanan sünger 
miktarına (5.642 kg.) doğrudan doğruya yansımıştır. 

                                                           
6 Ada, 1912 yılında İtalyanlar tarafından işgal edilmiş, 1948 yılında da Yunanistan’a bağlanmıştır. 
7 Veriler, FAO, tarihi belgeler ve tarafımızdan derlenmiş olup bazı geçmiş yıllara ait tutarsız verilerin olmasından dolayı her iki değerde 

yazılmıştır. 
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Fotoğraf 2: Bodrum’da 
 
Yunanlı sünger avcılarının bu faaliyette oldukça ileri gitmi

de harekete geçirmiştir. Bu amaçla Bodrum’da profesyonel anlamda dalgıçlarla sünger 
avcılığı 1930’ların başlarında 
(Akkayan, 2009: 246). Şevki Bey, Yunanistan’dan getirtti
uzman dalgıçlar ile profesyonel sünger avcılı
ilerleyen yıllarda gerçekleşen sünger miktarındaki artı
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Paul Simon GALTSOFF (1963), Türkiye’de sünger avcılı
arasında takriben 36 ton sünger sa
oldukça yüzeysel bir tahmin 
hiçbir zaman avlanan süngerin bu miktara ula

Marmaris ve Bodrum’da 1970’lere kadar süngercilik bir iktisadi faaliyet olarak 
önemini korumuştur. 1961 yılında s
Gökçeada ile Bozcaada’da 5 ton deniz süngeri avlanmı
süngerlerin tamamına yakını Yunanistan’a satılmı
sunulan süngerler “Yunan Süngeri” 
Kuzeye doğru çıkıldıkça Gökçeada ba
süngercilik önemli bir iktisadi faaliyet iken 1986 yılındaki hastalıktan (Sünger epidemisi veya 
mantar hastalığı olarak da bilinmektedir.) sonra bu adalarımızda da söz konusu faaliyetin sonu 
gelmiştir. Önceleri Kaleköy (Gökçeada)’de yılda 15 ton sünger avlanırken ilki 1964’te 
yaşanan ve 1986’da tekrarlayan hastalıkla önce yıllık 6 
tamamen süngercilik faaliyetleri son bulmu
43). Türkiye’de son olarak 2001’de avlanan 3.000 kg.’lık süngerin ardından konuyla alakalı 
herhangi bir istatistiki veri derlenmemi
sünger avcılığı yasak olduğundan son yıllara ait sünger istatistikleri FAO’nun tahmini 
değerlerinden ibarettir. 
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Bodrum’da İskelede Kurutulmak Üzere Yayılan Süngerler (1960’lar)

Yunanlı sünger avcılarının bu faaliyette oldukça ileri gitmiş olmaları Türk giri
tir. Bu amaçla Bodrum’da profesyonel anlamda dalgıçlarla sünger 

larında İstanbullu Şevki Bey’in girişimleriyle gerçekle
evki Bey, Yunanistan’dan getirttiği kürekli 2 süngerci teknesi ve 

uzman dalgıçlar ile profesyonel sünger avcılığının gelişmesine öncülük etmi
şen sünger miktarındaki artış bu ve benzeri giriş

 
Paul Simon GALTSOFF (1963), Türkiye’de sünger avcılığından 1938 

arasında takriben 36 ton sünger sağlandığını ifade etmiştir. Bu miktar 10 yıllık bir periyot için 
oldukça yüzeysel bir tahmin olup bahsi geçen dönemin öncesi ve sonrasına baktı
hiçbir zaman avlanan süngerin bu miktara ulaşamadığı da tablo 1’den anlaş

Marmaris ve Bodrum’da 1970’lere kadar süngercilik bir iktisadi faaliyet olarak 
tur. 1961 yılında sadece Bodrum’da 15 ton, Marmaris’te 7 

Gökçeada ile Bozcaada’da 5 ton deniz süngeri avlanmıştır (Canyiğit, 1962). Aynı yıl avlanan 
süngerlerin tamamına yakını Yunanistan’a satılmıştır. Burada işlenerek uluslararası pazarlara 

Yunan Süngeri” veya “Kalimnos Süngeri” adı altında satılmakta
ru çıkıldıkça Gökçeada başta olmak üzere Bozcaada’da 1970’lere kadar 

süngercilik önemli bir iktisadi faaliyet iken 1986 yılındaki hastalıktan (Sünger epidemisi veya 
ı olarak da bilinmektedir.) sonra bu adalarımızda da söz konusu faaliyetin sonu 

tir. Önceleri Kaleköy (Gökçeada)’de yılda 15 ton sünger avlanırken ilki 1964’te 
anan ve 1986’da tekrarlayan hastalıkla önce yıllık 6 – 7 tona gerilemi

tamamen süngercilik faaliyetleri son bulmuştur (Erinç, Yılmaz, 1978: 100; Hüryılmaz, 2006:
Türkiye’de son olarak 2001’de avlanan 3.000 kg.’lık süngerin ardından konuyla alakalı 

herhangi bir istatistiki veri derlenmemiştir (FAO, 2011). Nitekim Türkiye’de yasal olarak 
ı yasak olduğundan son yıllara ait sünger istatistikleri FAO’nun tahmini 
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Süngerler (1960’lar) 

 olmaları Türk girişimcileri 
tir. Bu amaçla Bodrum’da profesyonel anlamda dalgıçlarla sünger 

imleriyle gerçekleşmiştir 
i kürekli 2 süngerci teknesi ve 

mesine öncülük etmiştir. Nitekim 
işimlerin bir sonucu 

ından 1938 – 1947 yılları 
tir. Bu miktar 10 yıllık bir periyot için 

olup bahsi geçen dönemin öncesi ve sonrasına baktığımızda 
ı da tablo 1’den anlaşılmaktadır. 

Marmaris ve Bodrum’da 1970’lere kadar süngercilik bir iktisadi faaliyet olarak 
adece Bodrum’da 15 ton, Marmaris’te 7 – 7.5 ton ve 

it, 1962). Aynı yıl avlanan 
lenerek uluslararası pazarlara 

adı altında satılmaktaydı. 
ta olmak üzere Bozcaada’da 1970’lere kadar 

süngercilik önemli bir iktisadi faaliyet iken 1986 yılındaki hastalıktan (Sünger epidemisi veya 
ı olarak da bilinmektedir.) sonra bu adalarımızda da söz konusu faaliyetin sonu 

tir. Önceleri Kaleköy (Gökçeada)’de yılda 15 ton sünger avlanırken ilki 1964’te 
7 tona gerilemiş sonrasında ise 

100; Hüryılmaz, 2006: 
Türkiye’de son olarak 2001’de avlanan 3.000 kg.’lık süngerin ardından konuyla alakalı 

Türkiye’de yasal olarak 
undan son yıllara ait sünger istatistikleri FAO’nun tahmini 
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            Kaynak: FAO, 2011. 

Şekil 1: Yıllar İtibariyle Dünya Toplam Deniz Süngeri Üretimi (Ton) 
 
1986 yazında başlayan sünger hastalığı FAO tarafından hazırlanan rapora göre 

özellikle derinliği 40 m.’den az olan, su sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde etkili olmuştur ki 
söz konusu bu sahada ticari süngerlerin en fazla yayılış gösterdiği alanlardır. Hastalık (Bir tür 
bakteri), süngerlerin iskelet sistemini (sponjin) eriterek tutulduğu vakit dağılacak hale 
gelmesine neden olmaktaydı. Bakteri öncelikle kaba süngerleri, ardından melat süngerleri 
telef etmiştir. Sünger hastalığına artık rastlanmamakla birlikte 1986’dan sonra günümüze 
kadar süregelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü’nce tüm karasularımızda sünger avlama yasağı uygulanmaktadır. Bununla birlikte 
dünya genelinde zaman zaman etkisini göstermiş olan sünger hastalığı ve de suni süngerlerin 
hızla deniz süngerinin yerini alması dünya deniz süngeri üretiminde ciddi dalgalanmalara 
neden olmakla birlikte şekil 1’de de görüldüğü gibi genel olarak 1970’li yıllardan azda olsa 
daha yüksek bir üretim eğiliminden bahsedilebilmektedir. Nitekim 1970 yılında sadece 105 
ton deniz süngeri avlanırken bu değer stokların eritilmesi düşüncesiyle 1998 (1.403) ve 
1999’da (2.613 ton) 10 katından fazla bir artış göstermiş son olarak 2009 resmi verilerine 
göre de 322 tonluk sünger avı gerçekleşmiştir (FAO, 2011). 
 Hastalık ve devamında uygulanan sünger avı yasağı sektörü baltalamış ve günümüzde 
bir iktisadi faaliyet olarak adeta tarihe karışmasına neden olmuştur. Türkiye’de 1958 yılında 
1000 kişi sünger avı ile geçimini sağlarken ilerleyen yıllarda sünger avlanan sahaların turizme 
açılmasıyla birlikte bu sayı hızla azalmıştır. 1986 yılında Bodrum’da 40 teknede 120 kişi 
çalışıyorken 1989 yılına gelindiğinde bu rakam 8 teknede 24 kişiye gerilemiştir (Atahan, 
1989: 6). Deniz suyu sıcaklığının Ege ve Akdeniz’e oranla ortalama 4 – 5°C daha düşük 
olduğu Marmara Denizi’nde hastalığın daha geç ulaşması ve daha az etkili olması sebebiyle 
Marmara Denizi’nin güneyinde ve Çanakkale Boğazı’nda hastalıktan önce 7 teknede 21 kişi 
faaliyet gösterirken, 1989 yılında 48 teknede 144 kişi istihdam edilir olmuştur. Bu artışta 
hastalıktan sonra güney ve güneybatı kıyılarımızdan kuzeye doğru yönelen sünger avcıları 
etkili olmuştur. Bunun sonucunda ise bölgedeki nispeten daha düşük kalitedeki sünger 
stokları tükenmiş ve süngercilik bu kıyılarımızda da son bulmuştur. 

Türkiye’de süngercilik ile ilgili idari yapılanmayı kronolojik olarak inceleyecek 
olursak; ilk olarak II. Dünya Savaşı öncesinde “Türk Süngercilik A.Ş.” kurulmuş olup söz 
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konusu bu kurum ihtiyaca cevap vermediğinden savaşın devam ettiği yıllarda lağvedilmiştir 
(Anonim, 1958: 29). İlerleyen yıllarda süngerciliğin daha da gelişmesiyle yeniden bu sektörü 
organize edecek bir kuruma ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda merkezi Bodrum’da bulunan 
ve sünger avcılığı ile ilgili her türlü işten sorumlu olacak 29.02.1952 tarihli Vekiller 
Heyeti’nin 3/14549 sayılı kararı ile “Bodrum Sünger İstihsal ve Satış Kooperatifi” 
kurulmuştur. Bu kurumdan da beklendiği ölçüde bir işlerlik sağlanamadığından 1977 yılına 
gelindiğinde Gıda – Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı olarak yine Bodrum’da “Sünger 
Geliştirme – İşleme İstasyonu ve Eğitim Merkezi” kurulmuştur. Bu merkeze 1984 yılında o 
yıllarda dünya genelinde pek yaygın olmayan Akdeniz havzasında ise sadece İsrail’de bir 
örneği bulunan “Basınç Odası Ünitesi” tesis edilmiştir. Bu suretle dekompresyon hastalığı 
yani sünger avcılarının yaşadığı en büyük sıkıntı olan vurgun tehdidine karşı önemli bir adım 
atılmış olunuyordu. Fakat bu merkez Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde ülkesel 
çerçevede yapılan reorganizasyon nedeniyle lağvedilmiş, onun sahip olduğu fiziki yapılanma 
alanında bu kere doğrudan Bakanlığa bağlı Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’den 
sorumlu “Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü” adıyla her türlü deniz bilimi ve balıkçılık 
araştırmalarından sorumlu bir kuruluş statüsüne dönüştürülmüştür. Bu yeni yapılanmaya 
paralel olarak enstitü bünyesinde, bölgenin özelliği itibariyle hem doğal sünger yatakları, hem 
sünger yataklarında hüküm süren salgın hastalık, ayrıca süngercilik alt sektöründe yaşanan 
ekonomik çöküntü nedeniyle ayrıcalıklı olarak sünger kültürü konusunda da bir dizi 
araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Ciddi ve makro seviyedeki balıkçılık projelerini 
gerçekleştiren enstitünün yeri ne yazık ki 04.12.2004 tarih ve 2004/8130 Sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile Antalya (Kepez ve Beymelek)’ya kaydırılmıştır. 

4. TİCARİ DENİZ SÜNGERLERİ VE ELDE EDİLİŞ BİÇİMLERİ 
 Daha öncede bahsettiğimiz gibi günümüz itibariyle sayıları 5 ila 10 bin arasında 
değişen sünger türleri arasında çok az bir kısmı ticari değere sahiptir. Ticari anlamda değeri 
olan ve avlanıp birtakım işlemlerden sonra piyasaya sürülen bu süngerlerin sayısı 15 – 20 
arasında değişmekte olup ülkemiz kıyılarından bunlardan sadece 4 – 5 tanesine tesadüf 
edilmektedir. Bununla birlikte hemen belirtilmesi gereken bir nokta var ki o da dünya sünger 
ticaretinde en iyi kalite süngerlerin Akdeniz’den özellikle de Türkiye’nin batı ve güneybatı 
kıyıları başta olmak üzere Ege Denizi adalarından elde edilenleri olduğudur. Bu nedenledir ki 
uluslararası sünger piyasasında “Türk Süngeri” adıyla kayıtlara geçmiş bir sünger türümüz 
bulunmaktadır. Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarımızda rastlanan ticari süngerleri 
inceleyecek olursak: 

a. Fil Kulağı (Spongia agaricina ve Spongia officinalis lamella): Şekil ve diğer 
morfolojik özellikleri itibariyle en kıymetli ve bir o kadar da nadide sünger türüdür. Bir 
Akdeniz süngeri olan fil kulağı (İng. Elephant ear, Fr. Oreille d’elephant) en yüksek kalitede 
sünger olup porselen ve çinilerin sırlanması gibi işlerden hassas objelerin temizlenmesine 
kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Avlandıktan sonra boyları kimi zaman 1 m.’ye 
yaklaşan bu sünger bir ele sığabilecek ebatlarda kesilerek piyasaya sürülür. Çamaşır bezi 
süngeri olarak da anılan bu sünger yassı şeklinden ötürü pazarlarda omlet sünger, ipsator 
(ipsatur) ve logoftika gibi isimlerle de anılmaktadır. Koyu sarı, kahverengi ve gri renklerde 
olup derinliği 60 m.’ye kadar inen lateral sahada yayılış gösterir. 
 b. Kaba Sünger (Hippospongia communis): İyi kalitedeki bir diğer Akdeniz süngeri 
de kaba süngerdir. Ticari adı bal peteği (Honey comb) veya at süngeri (Horse Sponge) olan 
kaba sünger koyun yünü olarak da adlandırılmaktadır. Oysaki koyun yünü (Wool, 
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Sheepswool) olarak adlandırılan sünger türü kaba süngerden başka bir tür olup bilimsel adı 
Hippospongia lachne olan ve ağırlıklı olarak Meksika Körfezi ve Karayiplerde yayılış 
gösteren bir türdür. Kaba süngerler iri gözenekli, dolgun bir yapıya sahip, avlandığı zaman 
koyu siyah, kahverengi olup, iç kısmı turuncu, koyu sarı ve açık kahverengidir. Sünger 
yıkanıp temizlendikten sonra (kullanılan ağartıcıya da bağlı olarak) dış kısmı da içiyle aynı 
rengi almaktadır. Boyu yarım metreyi aşan kaba sünger, 1 m.’den 30 m.’ye kadar olan 
derinliklerde yayılış gösterir. Kaba sünger pazarlarda Grekçe’den dilimize geçen kabadika 
(kapadika) adıyla da anılmaktadır. 
 c. Türk Fincanı (Spongia officinalis mollissima): Melat veya melad (Türk kupası, 
Melati, Psilo gibi isimlerle de anılır.) süngerler olarak da bilinen bu tür, kaba süngerden sonra 
en iyi kalite süngerlerdir. Genel itibariyle tüm Akdeniz’de görülen bu sünger türü özellikle 
Ege Denizi’nde yoğunluk kazanmıştır. Kişisel bakım (cilt bakımı, makyaj temizleme gibi) ve 
de özellikle bebek ve küçük çocukların yıkanmasında kullanılan antialerjik bir sünger türüdür. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından bu sünger kayıtlara “Turkey 
cup”, “Turkey solid” isimleriyle geçmiştir. Ülkemizde daha ziyade melat ve sünger avlanan 
yerlerde ise “Türk fincanı” isimleriyle anılan bu süngerimiz ince gözenekliliği buna bağlı 
olarak yüksek dayanıklılık ve elastik özellikleriyle uluslararası piyasalarda oldukça ilgi gören 
bir sünger türüdür. 
 d. Banyo Süngeri – Türk Banyo Süngeri (Spongia officinalis adriatica): Bilinen 
anlamda en tipik banyo süngeridir. Dünyanın en kaliteli banyo süngeri özellikle ülkemizin 
güneybatı kıyılarında ve Ege Denizi adalarında avlanmaktadır. “Turkey toilet” olarak da 
bilinmekte olup karakteristik Akdeniz süngerleri içerisinde sayılmakla birlikte son yıllarda 
ender olarak rastlanmaktadır. 
 e. Zimocca – Parmaklı Sünger (Spongia zimocca): Sünger türleri içerisinde kalitesi 
en düşük sünger olup halk arasında tırmışka, çumba, çımba, çıma, şumba, çumaha gibi 
isimlerle de anılmaktadır. Şekil itibariyle bir mercanı andıran zimocca (Tsimoucha), parmaklı 
veya deri süngeri de denilmekte olup daha ziyade dekoratif amaçlı süs eşyası olarak tercih 
edilmektedir. Adriyatik Denizi başta olmak üzere Tunus, Ege Denizi adaları ile ülkemizde 
Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında rastlanmaktadır. 
 
 Bu saydıklarımızın haricinde yoğun olarak Marmara Denizi’nde rastlanan ayrıca 
Gökçeada ve Bozcaada’da avlanan “Mandaba” adı verilen ticari değere sahip bir sünger 
türümüz daha bulunmakta olup ekseriya temizlik ve mutfak işlerinde kullanılır. 

Günümüz itibariyle FAO tarafından Akdeniz’de 4, tüm dünyada ise 10 sünger ticari 
değere sahip olarak nitelendirilmiştir. Bununla birlikte yerel sünger türümüzde 
bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak Gökçeada ile Marmaris açıklarında avlanan ve halk 
arasında havadan korkan sünger (Aplysina aerophoba)8 ve deli sünger (Tutunduğu yerden 
kolay kolay sökülemeyen ve ticari açıdan pek tercih edilmeyen bir sünger türü olup çıplak elle 
tutulduğu vakit çok küçük tüyleri kişide kızarıklık ve yanma hissine neden olmaktadır.) 
verilebilir. 

                                                           
8
 Barselona Anlaşmasıyla koruma altına alınan bu sünger endemik bir türdür. Süngere havadan korkan denmesinin sebebi ise sudan çıkartılıp 

havayla temas etmesinin ardından canlının renginin süratle kararmasından ileri gelmektedir. 
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Sayıları oldukça azalmış olan sünger avcıları ve zaman zaman ağlarına sünger takılan 
balıkçılarla yaptığımız görüşmeler neticesinde Ayvalık ve Çeşme civarında kaba sünger (Bal 
peteği) ve Saros Körfezi civarında 5 m. ve daha derinlerden melat sünger elde edildiği tespit 
edilmiştir9. Bununla birlikte ticari değere sahip sünger türlerine ülkemizde Bodrum başta 
olmak üzere Anamur, Finike, Kaş, Fethiye, Marmaris, Gökova ve Güllük Körfezleri, Çeşme, 
Ayvalık, Edremit Körfezi, Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Gökçeada, İmralı Adası, Marmara 
ve Ekinlik Adalarında rastlanmaktadır (Şekil 2). 

(Sünger avcılığı yapılan kıyılar) 
Şekil 2: Türkiye’de Ticari Değere Sahip Deniz Süngeri Örnekleri ve Coğrafi Dağılımı10 

 
 Ticari değere sahip süngerler iki şekilde elde edilmekte olup bunlardan ilki bununla 
birlikte en eski ve yaygın olanı sünger avcılığı diğeri ise daha sınırlı bir uygulama olan sünger 
yetiştiriciliğidir. Türkiye’de geçmişte olduğu gibi yakın yıllara kadar elde edilen süngerlerin 
tamamı avcılık olarak nitelendirilen, var olan ticari deniz sünger türlerinin çeşitli yöntemlerle 
avlanmasıyla temin edilmiştir. Bu avlanma şekli daha ziyade tirhandil (Grekçe: Triakena 
adındaki bu araçlar süngerci teknesi olarak da bilinmektedir.) ve gulet adı verilen tekneler ile 
çıplak dalma yönteminden ibarettir. Sünger avcılığı ile ilgili çok çeşitli metotlar söz 
konusudur. Bu metotlar çıplak (donanımsız) dalma,  zıpkın ile avcılık, sekafender ile 
avlanma, kangava ve nargile ile yapılan avcılık olarak bilinmektedir. Bunlar içerisinde en 
uzun süreli ve en yaygın avcılık usulü çıplak yani herhangi bir teknik donanımın 
kullanılmadığı usuldür. Kısaca doğal sünger elde edilmesindeki yöntemlerden ilki ve en 
yaygın olanı avcılık metotları hakkında bilgi verecek olursak; 
 a. Çıplak Dalış: Bu usul uzun yıllar tercih edilmiş olup özellikle de deniz dibi taşlı, 
arızalı olan yerlerde uygulanabilecek en pratik yöntemdir. Tüm teknik ilerlemelere karşın 
sünger avcılığı gibi riskli bir işte bu usulün yoğun olarak tercih edilmesinde temel etken 
herhangi bir teknik donanıma ihtiyaç duyulmamasından ötürü ilk yatırım masrafının 

                                                           
9 Hastalığın ortadan kalkması ve doğal süngerin piyasada yüksek fiyattan alıcı bulması nedeniyle yapılan kaçak avcılık, son derece sakıncalı 
olmasına rağmen trolle avlanma (Aksi taktirde balıkçıların senelik birkaç bin kiloluk sünger avlaması mümkün değil.) veya bilimsel amaçlı 
gözlemler neticesinde elde edilen bilgilerdir. 
10 Sol üst köşeden başlayarak saat yönünde: Kaba Sünger (Bal peteği), Mandaba, Fil Kulağı, Çumaha ya da Parmaklı Sünger.  
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olmamasıdır. Zaten sermaye birikimi olmayan sünger avcılarının özellikle de cumhuriyetin ilk 
yıllarında çok daha emniyetli olmasına karşın diğer yöntemlere yönelmesine pek de olanak 
bulunmuyordu. Bu usulde dalgıç günde en fazla 3 kere dalış yapabilmekte, dalışlarının arası 
yarım saat, suda kalma süresi ise 2 dakikayla sınırlıdır, aksi durumda ciddi sağlık sorunları 
baş gösterebilmektedir. Dalgıç, kılavuz ipi (Yaşam ipi) denilen beline veya ayak bileğine 
bağlı bir iple dalış yaparak teknedekilerle iletişim sağlar ve denizin dibine kolay ve hızla 
inmesini sağlayan 20 kg.’lık ağırlıklar kullanırdı (Mermer, taş veya özel olarak tasarlanmış 
demir süngerci ağırlıkları gibi). Bu usulle çıkartılan süngerler piyasada “Plongées11” olarak 
adlandırılmakta olup, süngeri en az hasarla avlama yöntemidir denebilmektedir. 
 b. Zıpkınla Avcılık: Özellikle Akdeniz’de tercih edilen bir sünger avlama usulüdür. 
Bu usulde 2, 3 veya 5 çatallı tırmık benzeri bir alet, boyu 5 – 6 m. uzunluğunda olan sopalara 
tutturulan (İstendiğinde sopaların boyları eklentilerle uzatılabilmektedir.) araçla yapılır. Bu 
alet kullanılmadan önce su aynası veya deniz aynası olarak adlandırılan bir ucu camlı madeni 
bir boru deniz yüzeyine yaklaşık 10 cm. daldırılarak denizin dibi taranıp süngerin yeri tespit 
edilir. Deniz aynası yardımıyla yeri tespit edilen süngere zıpkın saplanarak birkaç döndürme 
hareketiyle yukarı çekilir fakat bu esnada süngere zarar verildiğinden pek de yaygınlık 
kazanmış bir usul değildir. Bu şekilde avlanan süngerler de “Harponnées”12 olarak 
adlandırılmaktadır. Zıpkınla avcılığın bir diğer sakıncası ise bulanık sularda ve denizin 
çalkantılı olduğu günlerde etkili bir yöntem olamaması aynı zamanda sadece sığ sularda 
kullanılabilmesidir. 
 c. Sekafender İle Avcılık: Çıplak dalma ve zıpkınla yapılan avcılıktan sonra 
Türkiye’de ilk olarak 1865 veya 1866 yılında denenen bir usuldür. Söz konusu sünger avlama 
metotları içerisinde en gelişmiş sistem olup, su altında daha uzun süre kalıp daha fazla sünger 
toplamaya imkan tanıyan bir donanım olmasına karşılık ilk yatırım masrafları yüksek bir 
usuldür. Önceleri maliyetin yüksekliğinden ötürü pek tercih edilmese de daha da derinlere 
inilerek bol miktarda sünger avlamaya imkan tanımasından ötürü sonraları yaygınlık 
kazanmıştır. Bu usulde 12 m. uzunluğunda ve içerisinde insan gücüyle çalışan bir hava 
tulumbasının bulunduğu bir tekne kullanılmakta olup her teknede ortalama 12 kişi 
çalıştırılırdı. Bu avcılık metodundaki en büyük sakınca ise daha derinlere dalan dalgıcın 
vurgun yeme riskidir. Sünger avcısının sağlığı için günde 3 dalış ve dalışlar arasında da en az 
2 saat olmak koşuluyla ideal olarak 3 saat süre verilmelidir. 

d. Kangava İle Avcılık: Gangava veya kemerli trol olarak da bilinen bu usul adını 
arkasında ağ bir torbanın bulunduğu dikdörtgen çerçeveli aletten almaktadır. Alt kısmı 90 – 
120 kg. ağırlığında demirden, yan ve üst tarafları ise ahşaptandır. Bunda yöntem tekneden 
deniz tabanına kadar sarkıtılan kangavanın hareket eden tekneyle birlikte deniz dibinde 
sürüklenip adeta deniz yatağını taraması veya sünger tarlasını sürmesi şeklinde 
gerçekleşmektedir. Bu usulün sağlıklı bir şekilde tatbik edilebilmesi için deniz tabanının yani 
sünger tarlasının kumlu ve düzce olması gerekmektedir. Eğimli ve taşlı arazilerde kangava 
kullanımı mümkün olmamaktadır. Ülkemize bu aletin bulunduğu ilk tekne 1932 yılında 
Bodrumlu Gavur Ali lakaplı Ali Karayel tarafından getirilmiştir (Akkayan, 2009: 247). 
Dalgıçların inemediği derinliklerde ve bulanık sularda sünger avlama olanağı tanımasına 
karşın su ekosistemine çok ciddi zarar vermektedir (Trolle avcılıkta olduğu gibi). 

                                                           
11 Fransızca bir kelime olan Plongées, aletsiz dalış anlamına gelmektedir. Doğaldır ki bu şekilde elde edilen süngerler pazarlarda da aynı 
isimle anılagelmiştir. 
12

 Aynı şekilde bu terimde Fransızca kökenli olup zıpkın, zıpkınlama anlamına gelmektedir. 
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e. Nargile İle Avcılık: Bu avcılık usulü satıhtan destekli avcılık olarak da bilinmekte 
olup teknedeki bir hava kompresörü vasıtasıyla dalgıca ihtiyaç duyduğu hava sağlanmakta ve 
genel itibariyle sekafender ile avcılık usulüne benzemektedir. Özellikle sığ sularda sünger 
avlamak için ideal bir yöntemdir. Ülkemizde nargile usulü ile avlanma ilk olarak 1961 yılında 
yani kangava ile avcılık usulünden yaklaşık 30 yıl sonra yine bu işin öncülerinden Ali 
Karayel, Tosun Sezer ve Baskın Sokulluoğlu’nun girişimleriyle başlamıştır. Bu amaçla uzman 
balıkadamlar ve donanımı ile birlikte nargile düzeneği tesis edilmiştir (Akkayan, 2009: 247). 
Nargile ile avcılığın bir sakıncası 20 m.’yi aşan derinlikler için elverişli olmamasıdır. 
Günümüzde Ayvalık kıyılarında kullanılan bir usuldür. 
 f. Diğer Avcılık Usulleri: Fernes takımı, sekafender ile yapılan avcılık usulünden 
daha ekonomik olmasına karşın fazlaca rağbet görmemiş bir diğer usuldür. Bunlardan başka 
tüplü dalışlarla da sünger avı gerçekleştirilmekte olup, donanımın nispeten masraflı 
olmasından ötürü özellikle Türkiye’de fazlaca bir yaygınlık kazanmamıştır. 

Yaygın olarak sünger avcılığının yapıldığı yıllarda faaliyet Nisan – Mayıs aylarında 
başlar ve 3 – 6 ay kadar devam ederdi. Derinliği 1 ila 75 m. arasında değişen lateral bölgede 
yapılmakta olup söz konusu bu alan süngerciler tarafından “sünger tarlası” olarak 
adlandırılmaktadır. 

Doğal süngerin bir diğer elde ediliş biçimi olan yetiştiricilik veya başka bir ifadeyle 
süngerin kültüre alınmasının geçmişi asırlarca öncesine dayamaktadır. İlk olarak 1785 yılında 
İtalyan Biyolog Filippo CAVOLINI denemelere başlamış, 1862’de Alman Zoolog Eduard 
Oscar SCHMIDT yetiştiricilik tekniklerini daha da ilerletmiş ve nihayet 1867 yılında Triesteli 
(İtalya) sünger tüccarları bir istasyon kurarak sünger ziraatına başlamışlardır (Cahn, 1948; 
Anonim, 1958: 7; Yılmaz, 2008: 143). Fakat o yıllarda denizlerden bol ve oldukça düşük 
maliyetle sünger avlamanın daha cazip olmasından ötürü çok daha masraflı yetiştiricilik 
faaliyetlerinde bir ilerleme kaydedilemediği gibi uzunca bir süre de tekrarlanmamıştır. 

Sünger yetiştiriciliği anaç süngerlerden kare, oval veya çokgenler şeklinde kesilen ve 
her birinin ıslak ağırlığı 150 ila 300 gr. arasında değişen sünger parçalarının muhtelif 
derinliklere dikilmesiyle gerçekleşir. Dikilme işlemi ise deniz tabanına bırakılan beton 
plakalara bağlı özel iplere yatay veya dikey doğrultuda sıra sıra sünger parçalarının 
dizilmesiyle gerçekleştirilmektedir. Doğal çevreyle oldukça entegre bir zirai faaliyet olan 
sünger yetiştiriciliği aynı zamanda üreticiye nispeten düşük bir yatırımla ek kazanç 
sağlamaktadır. Sünger yetiştiriciliği ile ilgili yapılan bir araştırma sonucunda yılda dikilen 
30.000 parça süngerden 10 – 12 bin dolarlık kar sağlandığı ortaya çıkmıştır (MacMillan, 
1996: 6). Günümüzde Florida ve Mikronezya (Pohnpei)’da sünger çiftlikleri bulunmakta olup 
bu çiftlikler özellikle lagünlerde tesis edilmişlerdir. 
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Fotoğraf 4: Mikronezya’daki Sünger Çiftliklerinden Çe
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Fotoğraf 5: Türkiye’de Sünger Yetiş
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Mikronezya’daki Sünger Çiftliklerinden Çeşitli Görüntüler; 
parçaların ipliğe geçirilmesi, B: Toplanmaya hazır olgunlaşmı

: Yatay doğrultuda tesis edilmiş bir sünger tarlası13. 

Türkiye’de Sünger Yetiştiriciliği Denemelerinden Çeşitli Görüntüler: A: Denizden henüz toplanmı
Anaç süngerlerin küçük parçalar halinde kesilmesi; C: Sünger parçalarının iplere dizili

Yatay düzlemde tesis edilmiş bir sünger dizisi 
(Çanakkale – Dardanos Mevkii, 2005). 

                   

ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. http://www.orafarm.com/blog/2011/01/31/sponges/
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itli Görüntüler;  
şmış bir sünger parçası, 

Denizden henüz toplanmış 
Sünger parçalarının iplere dizilişi;  

http://www.orafarm.com/blog/2011/01/31/sponges/ 
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Türkiye’nin sünger yetiştiriciliği ile ilgili girişimlerine baktığımızda ilk olarak 1972 – 
1973 yıllarında İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Enstitüsü (1950 – 1982) tarafından 
Gökçeada’da Kaleköy koyunun kuzeydoğusunda gerçekleştirilmiştir (Gökalp, 1974: 4). 
Belirli ebatlarda (2 – 3 cm.’lik parçalar) kesilen sünger parçaları 5 ila 27 m. arasında değişen 
derinliklerde büyümeye bırakılarak gelişim seyri gözlenmiştir. Yapılan bu ilk çalışmanın 
ardından parça başına 5 – 6 katlık bir büyüme kaydedilerek oldukça iyi bir sonuç elde 
edilmiştir (Gökalp, 1974: 5; Yılmaz, 2008: 143). Süngeri kültüre alma konusundaki ikinci bir 
deneme ise 1980 – 1984 yıllarında Bodrum kıyılarında gerçekleşmiştir. Buradaki uygulamalar 
sonucunda parça başına 20 aylık bir zamanın ardından %900’lük bir hacim artışının 
gerçekleştiği gözlenmiştir. 

Bütüncül deniz (sucul) yetiştiricilik sisteminde (Integrated Aquaculture) süngerin ne 
şekilde ekonomiye kazandırılacağı konusunda araştırmalar sürmektedir. Bu kapsamda Taşucu 
(Mersin)’nda yapılan bir araştırmada ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği yapılan bir tesiste 
entegre sünger yetiştiriciliği denemeleri yapılmıştır (Özbay, Yılmaz, 2007: 723). Araştırma 
kapsamında Anamur kıyılarından çıkartılan anaç süngerlerin belirli ebatlarda kesilip dikilmesi 
sonucunda balık yetiştiriciliği yapılan yerlerde gözlenen organik kirliliği (Balık yemlerinden 
kaynaklı) önemli ölçüde bertaraf ettiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte ticari süngerlerin 
entegre yetiştiricilikte kullanılmasıyla hem balık yetiştiriciliğine ek bir gelir sağlanmış olacak 
hem de çevre kirliliğinin ciddi anlamda önüne geçilebilecektir. 

Son yıllarda ülkemizde de süngeri kültüre alma konusunda kayda değer gelişmeler 
gözlenmektedir. Bunlardan ilki 2005 yılında gerçekleştirilen ve TÜBİTAK tarafından 
desteklenmiş olan “Çanakkale Boğazı’nda Bulunan Bazı Sünger Türlerinin Kültürü ve Deniz 
Akvaryumlarında Kullanımı” adlı çalışmadır. Söz konusu bu çalışmadan olumlu sonuçlar 
alınmış ve bu uygulamanın ardından Çanakkaleli bir girişimci ve aynı zamanda Türkiye’de 
faal olan son birkaç süngerciden biri olan Mehmet Celaleddin SARIDAL (Süngerciler 
arasında Süngercibaba adıyla tanınmaktadır.) Ayvalık’ın Gümüşlük mevkiinde sahilden 1.5 
mil açıkta, 20 m. derinlikte yıllık 2 ton sünger yetiştirebilecek kapasitede bir sünger çiftliği 
kurma çalışmalarını yürütmektedir (2011 yılı itibariyle söz konusu çalışmalar devam 
etmektedir). Günümüz itibariyle Kemer Köyü (Çanakkale – Biga)’nde aynı girişimciye ait bir 
aile işletmesi olan deniz süngeri işleme atölyesi ve satış mağazası bulunmaktadır. 

Sünger yetiştiriciliğinde uygulanabilecek bir diğer yöntem ise larvadan yetiştiriciliktir. 
Deniz süngeri yetiştiriciliği denildiğinde ilk akla gelen yöntem anaç süngerlerden kesilen 
parçaların çoğaltılması yöntemi olmakla birlikte larvadan yapılan yetiştiricilikte bir diğer 
alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de bir grup araştırmacı bu amaçla 1995 – 
1996 yıllarında Bodrum – Güvercinlik’te kaba sünger (Hippospongia communis)’den elde 
ettikleri larvalarla deneme üretimi gerçekleştirmiş ve olumlu sonuçlar almışlardır (Yılmaz ve 
ark., 2000: 456). 

Ticari öneme sahip olan süngerler avlandıktan sonra geçirdikleri bir dizi işlemin 
ardından piyasaya sunulacak hale gelirler. Bu amaçla avlanan veya sudan çıkartılan sünger 
başta siyah, gri veya koyu kahverenginde olup henüz bu haldeyken herhangi bir değeri 
bulunmamaktadır. Sünger güverteye alındıktan sonra önce çiğnenerek bünyesindeki tüm sıvısı 
(sütü) atılır. Daha sonra tüm bu süngerler apoş, apoşi veya uskurlu aboş gibi isimlerle anılan 
bir ağ torbaya doldurularak yeniden tekneden denize sarkıtılır ve bir gece suda bekletilir. 
Ertesi gün ağ torbalarla tekrar güverteye çekilen süngerler bir kez daha çiğnenerek tüm 
sıvısından arındırılır. Bundan sonraki aşamada ise süngerlerin her birisi teknedeki iplere sıra 
sıra dizilerek bir dizi sünger hevengi oluşturulur ve bu aşamadan tüccara satılacağı ana kadar 
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iyice kurutulur. Süngerler sahile getirildikten sonra atölyelerde kum, deniz kabukları, çakıl 
gibi bünyelerindeki her türlü yabancı maddeden arındırılır. Tam anlamıyla temizlenmemiş 
süngerler “gurried” adıyla anılmaktadır. Daha sonraki aşama ise pazarlarda satışında en etkili 
faktör olan ağartma işlemidir. Süngerler kullanılan aside (sülfürik asit gibi) ve bu asitleme 
işlemindeki süreye bağlı olarak açık sarıdan açık kahverengine kadar çeşitli tonlarda ağartılır. 
Bu işlemin ardından süngerler kullanım amacına göre çeşitli büyüklüklerde kesilerek 
genellikle açıkta ve tartılarak, nadiren de ambalajlanarak piyasaya sürülmektedir. Bir kısım 
süngerler ise piyasa şartlarına bağlı olarak depolanırdı. Stoklanan bu süngerlerin azda olsa 
nemli olabileceğinden deponun kesinlikle rutubet önleyicilerle döşenmiş olması gerekir, aksi 
durumda süngerlerde küf problemi ortaya çıkabilmektedir. 

Söz konusu bu süngerlerinde kalite özelliklerine kısaca değinmek yerinde olacaktır. 
Elbette burada dikkat çekilmesi gereken bir diğer konu süngerin kalitesi üzerinde çıkartıldığı 
denizin şartlarının (tuzluluk, sıcaklık, akıntı gibi) da oldukça etkili olduğudur. Ticari 
süngerlerin kalite özellikleri içerisinde ilk dikkati çeken nokta rengidir. Özellikle kişisel 
bakım amaçlı kullanılan süngerlerin soluk sarı veya sarının açık renkli tonlarında olması 
tercih edilmesinde etkili olmaktadır. Kullanım amacına göre süngerler çeşitli boylarda özel 
bıçak ve makaslarla biçilmektedir. Bir diğer özellik süngerlerin dayanıklılığı ve 
yumuşaklığıdır. Özellikle melat (melad) sünger olarak bilinen ince gözenekli süngerler en 
yumuşak olanlarıdır. Süngerlerde kanal sistemi ne kadar geniş olursa ve gözenekliliği ne 
kadar artarsa ömrü de o denli kısa olur, bu açıdan uzun süreli kullanım için süngerin bu gibi 
morfolojik özelliklerine dikkat etmek gerekir. Süngerlerin kalitesinin tayininde belki de en 
önemli husus su emme kabiliyeti ve eski şeklini kısa sürede alabilme özelliğidir. Bir sünger 
parçası hacmine bağlı olarak ne kadar çok ve çabuk suyu emerse o derece iyi niteliktedir. 
Kalitesinin tayininde emdiği suyu geç bırakması ve süngerin sıkıldıktan sonra süratle eski 
halini alması önemli bir kalite göstergesi olarak belirtilebilmektedir. 

 
5. DENİZ SÜNGERLERİNİN KULLANIM ALANLARI VE TİCARETİ 
 Deniz süngerleri temelde banyo ve tuvalet süngeri olarak nitelendirilen kişisel bakım 
ürünü olarak tercih edilmektedir. Önceleri sentetik sünger bulunmadığından kendine özgü 
kullanımıyla deniz süngerleri piyasada rakipsiz olarak alıcı bulmaktaydı. Antik çağlardan beri 
kullanılan süngerler her dönemde farklı amaçlara hizmet edecek şekilde istifade 
edilegelmiştir. Antik Yunanistan’da ağlayan çocuklara bala batırılan bir parça sünger parçası 
verilerek ilkel bir emzik şeklinde kullanıldığı gibi Romalı ve Yunanlı askerler zırhlarının içini 
süngerle kaplayarak baş ve dizlerini darbelere karşı korumak için kullanmışlardır. Bir başka 
örnek ise uzun süren savaşlarda askerler yanlarında bir parça ıslak sünger taşıyarak basit bir 
matara olarak istifade etmişlerdir (Anonim, 1958: 6; Pronzato, Manconi, 2008: 147). Daha 
yakın yıllardaki kullanım alanlarına örnek vermek gerekirse; sentetik süngerlerin yaygın 
olarak kullanımından evvel (1960’lardan önce) deniz süngerleri sanayide (Seramik sanayi, 
deri boyama gibi), tıbbi operasyonlarda, araba ve hassas objelerin temizlenmesinde 
kullanılmaktaydı. Bununla birlikte sünger avcılığı yapılan yerlerde yerel halk süngerlerin 
antibakteriyel özelliğinden ötürü testi ve şişe gibi kaplardaki gıda maddelerini sağlıklı ve 
uzunca bir süre muhafaza edebilmek için bir tıkaç (tıpa) olarak kullanırlardı. Antibakteriyel 
özelliğinin yanı sıra yapılan bilimsel çalışmalarla süngerlerin antifungal ve antiviral 
özelliklerinin de keşfedilmesiyle tıp alanında ticari süngerlerle birlikte ekonomik değere sahip 
olmayan süngerlerde aranır hale gelmiştir. Bununla birlikte bazı sünger türlerinin birtakım 
hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğine dair ilk çalışmaların geçmişi 13. yy.’a kadar 
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uzanmaktadır (Yılmaz, Buhan, 1998: 628). Deniz süngerlerinin guatra karşı etkili olduğu 
uzun yıllardır bilinmekle birlikte son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar süngerlerin bazı 
kanser türlerine (Göğüs ve kan kanseri gibi) karşıda etkili olabileceğini göstermiştir. 
Ülkemizde bu konuda Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Prof. Dr. Belma 
KONUKLUGİL ve ekibi özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarındaki süngerler üzerine yoğunlaşıp 
kansere karşı kullanılabilecek sünger türlerini araştırarak asırlardır insanlar tarafından 
kullanılan süngerin bir başka özelliğini daha ortaya koymaya çalışmaktadırlar. 

Son yıllarda ekoloji araştırmalarındaki ilerlemeyle birlikte süngerlerin bir başka 
kullanım alanı daha ortaya çıkmıştır bu da su ekosisteminde kirlilikle mücadeledir. 
Süngerlerin suyu süzmeleri ile bu sulardaki zararlı konsantrasyonunun azaltılmasında etkin 
olarak faydalanılabilecek canlılar olması hem organik yollardan kirlilikle mücadeleyi hem de 
ek bir gelir sağlama imkanı tanımaktadır. Nitekim özellikle denizlerde yüzer kafeslerde (ağ 
kafeslerde) yapılan balık yetiştiriciliği faaliyetlerinden kaynaklı kirlilik (Özellikle de balık 
beslemede kullanılan yemlerin yoğun bir organik kirlilik yaratması) bu kafeslerin çevresine 
yerleştirilecek süngerler sayesinde önemli ölçüde azaltılabilmekte olup bu konuda son yıllarda 
örnek uygulamalar yapılmaktadır. Söz konusu balık çiftliklerinin haricinde özellikle kirliliğin 
yoğun olduğu su ekosisteminde doğal yollarla mücadele amaçlı süngerlerin biyoindikatör 
(Bioindicator) olarak kullanımı 2000’li yılların ilk yarısından itibaren daha da yaygınlık 
kazanır hale gelmiştir (Perez ve ark., 2005: 304). 

Dünyanın önde gelen deniz süngeri sağlayıcısı ülkelerinin yıllar itibariyle ihracat 
değerlerine baktığımızda A.B.D.’nin üretimde olduğu gibi ihracatta da birinci sırada yer aldığı 
görülmektedir (Tablo 2). 2008 yılındaki 559 tonluk ihracatın öncesindeki değerlere 
bakıldığında ciddi iniş çıkışların yaşandığı gözlenmektedir. Bununla birlikte A.B.D.’dekine 
benzer dalgalanmalar tabloda yer alan tüm ülkelerde gözlenmekte özellikle Yunanistan ve 
Fransa’da etkisini daha fazla hissettirmektedir. Deniz süngeri ihracatındaki bu dengesiz 
seyirde farklı aralıklarla dünyanın değişik yerlerinde etkisini gösteren sünger hastalıklarının 
ve zaman zaman stoklardaki deniz süngerinin piyasa şartları beklendiği seviyelere ulaştığında 
satışa çıkarılması etkili olmuştur. Dünya sünger ihracatında A.B.D.’yi sırasıyla Fransa (221), 
Yunanistan (196), Bahamalar (56) ve Tunus (16 ton) takip etmektedir. Türkiye’de ise her ne 
kadar seneler evvelinden sünger avcılığı yasaklanmış olsa da sünger hastalığının etkisini 
yitirmesiyle Türk karasularında bu canlıya ait kaliteli örneklerin bulunması ile zaman zaman 
yakın yıllara kadar küçük çaplı ihracatlar söz konusu olmuştur. Bununla birlikte tablo 2 
detaylı bir şekilde incelendiğinde dikkat çeken bir diğer nokta komşusu olduğumuz 
Yunanistan’ın 196 tonluk ihracat miktarıdır. 2007 yılında da 41 tonluk deniz süngeri 
ihracatına karşılık Türkiye sadece 4 tonluk bir ihracat gerçekleştirebilmiştir. Bu durumda 
etkin olan iki temel faktör vardır. Bunlardan ilki daha öncede bahsettiğimiz gibi Türkiye’deki 
yasal durum, ikincisi ise Yunanistan’ın zengin deniz süngeri stokları bulunmasıyla beraber 
Florida, Bahamalar ve Küba’dan getirilen deniz süngerlerini işleyerek Yunan veya Kalimnos 
süngeri adıyla ulusal ve uluslararası pazarlara sunmasıdır. 
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Tablo 2: Yıllar İtibariyle Ülkelerin Deniz Süngeri İhracat Durumu (Ton) 
Ülkeler 1976 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 
A.B.D. - - - 147 339 2.105 340 190 132 559 
Fransa 46 67 75 262 55 52 45 42 160 221 
Yunanistan 55 62 29 19 424 249 41 22 41 196 
Bahamalar - - -  - 90 84 23 50 69 56 
Tunus - - - 18 24 13 21 - 17 16 
Libya - - - - - 19 2 - - 7 
İtalya 12 9 8 74 34 33 33 24 8 5 
Avustralya - - - - 11 - 45 11 2 4 
Türkiye 24 13 13 6 5 25 3 1 4 - 
Küba - - - - - 45 28 36 29 - 

     
                    Kaynak: FAO, 2011. 

  
Son olarak 2008 yılı itibariyle dünya genelinde yapılan doğal süngerin ihracat 

değerlerine baktığımızda Tunus ve Fransa 2 milyon, Yunanistan 1 milyon ve Libya 500 bin 
dolarlık bir gelir elde etmişlerdir (FAO, 2011). Bazı yıllar Şili, Mısır, İspanya, Romanya, 
Birleşik Krallık ve Japonya’da sünger ihraç etmiş olup bunlar düzensiz aralıklarla 
gerçekleşmiştir. 
 
6. SONUÇ 

Türkiye’nin köklü ve zengin bir süngercilik geçmişi bulunmakla birlikte günümüzde 
deniz süngeri ve bir iktisadi faaliyet olarak süngercilik neredeyse yitirilmiş durumdadır. 
Özellikle son yıllarda suni süngerlerin yaygınlık kazanması ve oldukça ucuz oluşu, 1986 
yılında yaşanan sünger hastalığı ve bunu takip eden sünger avı yasağı bu çöküşün 
yaşanmasında temel etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Süngercilik sektöründe ardı ardına yaşanan olumsuzluklar sonucunda günümüz 
Türkiye’sinde sünger hastalığının tamamen etkisini yitirmesine karşılık av yasağının sürmesi, 
buna karşılık süngeri kültüre alma konusunda devlet desteğinin sağlanamaması, bankaların 
sektöre yönelik kredi desteği vermemesi ile başka olumsuzluklarda ortaya çıkmıştır. Bu 
olumsuz durumun en başında sünger avcılığı ile geçimini sağlayanların başka sektörlere 
yönelmeleri ile süngerciliği ve bu işin inceliklerini bilen kişilerin artık birkaç kişiyle sınırlı 
kalması, son süngercilerimizin vefatıyla birlikte bu faaliyetin de yitirileceğini göstermektedir. 
Oysaki köklü bir süngercilik geçmişi ve süngercilik geleneği olan ülkemizde bu faaliyetin son 
temsilcilerinden yararlanarak bu kültürün yitirilmesinin önüne geçilebilir. Bu durumu örnek 
bir uygulamayla izah edecek olursak; A.B. destekli “Akdeniz’in Kaybolan Meslekleri” 
başlıklı projenin bir ayağı olarak Sicilya (İtalya)’da örnek bir “Süngercilik Okulu” tesis 
edilmiştir. Bu kapsamda sünger avcıları yılın belirli dönemlerinde ilgili gençlere ve turistlere 
farklı program seçenekleriyle ticari sünger türlerinin tanıtımını ve nasıl avlanacağını dalış 
eğitimleriyle birlikte vermektedirler. Bu durum hem turizmi canlandırması hem de bir 
mesleğin yitip gitmemesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Aynı durum günümüzde 
Türkiye’nin önemli turizm merkezi olan geçmişin süngercilik sahalarında da oldukça düşük 
bir maliyetle gerçekleştirilebilir. 

Türkiye’de süngercilik ve sünger türleri konusunda kapsamlı araştırmalara ihtiyaç 
vardır. Hastalığın günümüzde etkisini yitirmesi, kıyılarımızdaki sünger türlerinin tespiti ve 
dağılımı aynı zamanda süngerlerin alternatif kullanım alanları (Tıp başta olmak üzere) bu tarz 
çalışmaları zorunlu kılmaktadır. Aynı zamanda yıllardır uygulanagelen sünger av yasağının 
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da etkisiyle kıyılarımızdaki sünger rezervlerimizi net bir şekilde tespit edip nerelerde örnek 
süngercilik faaliyetlerinin yapılabileceği konusunda saha çalışmaları yapılmalıdır. Mamafih 
tüm Türkiye kıyılarında sünger avcılığı yapılamayacak dahi olsa en azından deniz süngeri 
çiftliklerinin (Özellikle bu çiftliklerin tesisi için oldukça elverişli koylara sahip Ege 
Bölgesi’nde) nerelerde ve ne kadarlık bir kapasiteyle kurulabileceği konusunda çalışmalara 
ihtiyaç vardır. Türkiye’de özellikle ülkemizin batı ve güneybatı kıyılarında tesis edilebilecek 
sünger çiftlikleri, doğal olarak burada yetişen ve dünyanın en kaliteli süngerleri arasında 
sayılan süngerlerden elde edilecek anaçlarla çoğaltılacağından piyasalarda rekabet gücü 
oldukça yüksek olacak ve de önce üreticiye ardından ülkeye ciddi kazançlar sağlayabilecektir. 

Süngercilik Türkiye için temelde iki yönüyle gündeme alınması gereken bir iktisadi 
faaliyettir. Bunlardan biri belki de en önemlisi süngerlerin su ekosistemindeki önemi bir 
diğeri de deniz süngerlerinin yüksek getiridir. Özellikle ağ kafeslerde balık yetiştiriciliğinin 
yapıldığı sahalarda mutlak surette göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Nitekim söz 
konusu bu balık çiftliklerinin bulunduğu sahalarda yaşanan kirlilik ve ekosistemde meydana 
getirdiği tahribat süngerlerin morfolojik özellikleri sayesinde azaltılabileceği gibi balık 
üreticisine de düşük bir maliyetle ek bir gelir sağlayacaktır. Günümüzde gramı 10 – 12 lira 
arasında değişen deniz süngerinden her yıl önemli ölçüde kar edilebileceği düşünülecek 
olursa muhakkak gündeme alınması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Son olarak FAO tarafından kayıtlara “Türk Fincanı (Spongia officinalis mollissima)” 
adıyla geçen ve deniz süngeri pazarlarında da yaygın olarak bu isimle anılan sünger 
türümüzün Türkiye’den yetkili kuruluşlarca örneğin Bodrum Ticaret Odası veya Muğla 
Valiliği İl Özel İdaresi tarafından coğrafi işaret kapsamına alınması için sürecin 
başlatılmasıdır. Böylelikle hem ulusal hem de uluslararası alanda bir marka olarak bu 
ürünümüz koruma altına alınmış olacak hem de ileriye yönelik yeniden canlandırılması 
muhtemel bir sektör için ciddi bir adım olacaktır. 

 
 Teşekkür: 
 “Türkiye’de Yitirilen Bir İktisadi Faaliyet: Süngercilik” başlıklı çalışmamın her 

aşamasında desteklerini esirgemeyen değerli hocalarım Prof. Dr. Münevver ÇETİN’e, Doç. 

Dr. Nuran TAŞLIGİL’e, Doç. Dr. Sedat YALÇIN’a, Yard. Doç. Dr. Arife KARADAĞ’a, 

Balıkçılık Biyoloğu Sn. Nezih BİLECİK’e, konuyla ilgili arşivlerini bizimle paylaşan Bodrum 

Belediyesi’nden Sn. İbrahim ARKULA’ya, bu mesleğe gönül vermiş Aksona Mehmet lakaplı 

Sn. Mehmet BAŞ’a, bu sektörde hala aktif olarak faydalı girişimleriyle ortaya bir şeyler 

koyan Süngerci Baba lakaplı Mehmet Celaleddin SARIDAL’a sonsuz teşekkürlerimi 

sunuyorum. Türkiye’nin yitirilen bir değerine dikkat çekmeye çalıştığımız bu çalışmayı gelmiş 
geçmiş ve bu uğraşıda hayatlarını feda etmiş tüm süngercilere ithaf ediyorum. 
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XI. –XIII. YÜZYIL TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ ESERLERİNDEN 

KÜMBET-TÜRBE-ZİYÂRETGÂH-NAMAZGÂH VE CÂMÎLER 

 

Muhammet KEMALOĞLU∗∗∗∗ 

ÖZ  

XI. yüzyıldan itibaren Türk göçlerine sahne olan Anadolu'da Büyük Selçukluların 

İran'da gerçekleştirdikleri Türk-İslâm mimarisiyle, Anadolu kültürünün kaynaşmasından 

oluşan yeni bir sanat anlayışının ürünü olan kıymetli eserler vücuda getirilmiştir. Bu eserler 

daha sonraki yıllarda Beylikler ve Osmanlı mimarisine temel teşkil etmiştir. Anadolu 

Selçuklu sanat eserleri incelendiğinde bunları etkileyen başlıca faktörlerin İslâm inancı, İslam 

öncesine kadar uzanan Türk kültürü ve nihayet yerli kültürler olduğu söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: XI. Yüzyıl, Türk, Türk kültürü, İslâm, Anadolu, Selçuklu, 

Anadolu, Türk Mimarisi, Türbe, Cami 

XI. -XIII CENTURY RELIGIOUS WORKS OF TURKEY SELJUK KUMBET-TOMB-

NAMAZGAH AND MOSQUE 

ABSTRACT  

XI. century migrations of the Seljuk Turks in Anatolia was the scene from centuries of 

Turkish-Islamic architecture in Iran, perform, consisting of Anatolian culture fusion of the 

concept of a new product, the precious works of art brought into the body. These works were 

the basis for the following years, Principalities and Ottoman architecture. The main factors 

affecting them in the Anatolian Seljuk works of art examined the Islamic faith, Islam dating 

back to before the local cultures, Turkish culture and finally said that.  

Key Words: XI. Century, Seljuk Turks, Anatolia, Turkish culture, Islamic, Turkic 

Architecture, Tomb, Mosque 
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GİRİŞ 

Anadolu’da büyük bir bayındırlık hareketine girişen Türkiye Selçukluları Devleti 

ülkenin her köşesini câmî, han, kervansaray, imâret, köprü, çeşme ve medreselerle donattı. Bu 

dönemde Anadolu’da 1000’den fazla câmî ve medrese yapıldı. Selçuklularda bayındırlık ve 

imâr işleri emir-i mimârın başkanlığında yürütülürdü. XI. yüzyıldan itibâren Türk göçlerine 

sahne olan Anadolu'da Büyük Selçukluların İran'da gerçekleştirdikleri Türk-İslâm 

mimârisiyle, Anadolu kültürünün kaynaşmasından oluşan yeni bir sanat anlayışının ürünü 

olan kıymetli eserler vücuda getirilmiştir. Bu eserler daha sonraki yıllarda Beylikler ve 

Osmanlı mimârisine temel teşkil etmiştir. Anadolu Selçuklu sanat eserleri incelendiğinde 

bunları etkileyen başlıca faktörlerin İslâm inancı, İslâm öncesine kadar uzanan Türk kültürü 

ve nihâyet yerli kültürler olduğu söylenebilir. Anadolu Selçukluları’ndan günümüze kadar 

ulaşan en güzel yapılar arasında; Ankara’da Aslanhane Câmîsi, Afyon Karahisar’daki Ulu 

Câmî, Konya ve Niğde’de Alâeddîn Câmîleri, Kayseri’de Huand Hatun Câmîsi ve külliyesi, 

Erzurum’da Çifte Minâreli Medrese, Sivas’ta Gök Medrese, Buruciye Medresesi ve Çifte 

Minâreli Medrese, Kırşehir Melik Gâzi Kümbeti, Ahlat’ta Ulu Kümbet ve Çifte Kümbetler, 

Aksaray-Konya ve Kayseri-Sivas yolları üzerinde Sultan Hanları, Nevşehir yakınlarında Ağzı 

Kara Han, Avanos yakınlarında Sarıhan, Sivas’ta İzzeddin Keykâvûs Dârüşşifâsı, Konya’da 

Karatay Dârüşşifâsı sayılabilir.  

Anadolu’nun fethi ve Türkiye Selçukluları Devleti’nin kurulmasından sonra, açılan 

bu yeni topraklara engin bir vatanseverlik duygusu ile bağlanan Selçuklu Türklerinin, 

vücûda getirdikleri dinî, içtimaî, iktisadi müesseseler yardımıyla, bu ülkeyi tam bir Türk 

yurdu ve iş diyarı hâline getirmeye çalıştıklarını biliyoruz. Bazen devlet adamlarının 

çalışmalarıyla, bazen hayırsever vatandaşların gayretiyle, birçok yerde de erbab-ı 

tasavvufun himmetiyle ortaya konulan Selçuklu müesseselerinin, ifâ ettikleri hizmetleri 

itibâriyle tasnife tabi tutulmaları, ihtidâlara tesirleri konusunun rahatlıkla incelenebilmesi 

bakımından lüzumlu görülmüştür. Ne var ki, bunların tasnifi pek kolay değildir. 

Özellikle, dinî düşüncenin hayatın her safhasında var olması ve buna bağlı olarak her 

müessesenin işlemesinde az çok dinîn tesirinin görülmesi tasnifi güçleştiren önemli bir 

sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hususta hangi müesseselerin dinî veya içtimaî 

yahut iktisadî olduğunu tespit etmek güçleşmektedir. Söz gelişi, câmîlerin ibâdet yerleri 

olarak dinî müesseseler olduğu açıktır. Fakat dinî ilimlerin tahsil edildiği medreselerin 
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içtimaî mi yoksa dinî müesseseler mi sayılması gerektiği hususu ortada kalmaktadır. Yahut 

çok açık bir şekilde iktisadî fonksiyonlarına şahit olduğumuz, diğer taraftan bir tekke düzeni 

içerisinde kurulduğunu ve işlediğini görmezlikten gelemeyeceğimiz ahi işyerlerinin dinî mi 

yoksa iktisadî müesseseler mi olduğu hususu da açık değildir. Vakıflar da böyledir. Tamamen 

İslâmî bir öze bağlılığın ifâdesi olan vakıfların içtimaî ve iktisadî neticeleri göz önüne alınırsa 

ne tür bir müessese sayılabileceği hususu güçlükler arz eder (Çetin 1981: 114). Bununla 

beraber biz şimdilik umûmî kabul gören, bugüne kadar yazılmış tasnifler üzerinde 

yürüyeceğiz.  

Câmîler (Mescidler):  

Müminlerin topluca Allah'a ibâdet ettikleri yerler olmaları itibâriyle Câmîler 

(mescitler) önemli dinî müesseselerdir (Koyuncu, 2002:17). Câmîler, Hz. Peygamber 

devrinden başlamak üzere, sadece Müslümanların cemaat halinde namaz kıldıkları yahut 

Kur'an-ı Kerîm okudukları yerler olarak kalmamış, cemiyet için çok önemli olan dinî-içtimaî 

hizmetleri ile temâyüz etmiştir. İslâmîyet’te, mahiyeti icabı, din ile siyâset ayrılmaz bir bütün 

olduğundan Halife ve Vâliler bir taraftan câmîde namaz kıldırırken, diğer taraftan birçok 

siyâsî meseleyi de orada müzâkere ediyorlardı. Henüz husûsi meclis ve divanlar kurulmadan 

önce idarî işler de orada müzâkere olunuyordu. Devlet hazinesinin (beytü'l-mal) muhafaza 

edildiği yer de câmîlerdi. Câmîler ayrıca mahkeme yeri olarak da kullanılıyordu (Mescit İ. A. 

, 1979: 1-118; Kuban 1968: 60). Bütün bunların dışında, câmîler birer talim ve terbiye yeri 

idiler. XI. yüzyıldan itibâren Anadolu'ya gelmeye başlayan Türk boyları, Malazgirt 

Zaferi'nden sonra kısa samanda bu topraklara hâkim oldular. II. Kılıç Arslan zamanı Anadolu 

Selçukluları için yeni bir devrin başlangıcı oldu. Onun zamanında, Anadolu sahasında medenî 

inkişâf görülmeye ve yeni müesseseler ortaya çıkmaya başladı. Günümüze intikal eden 

Selçuklu eserlerinden birçoğunun XII. yüzyılın son yarısı ile XIII. yüzyıla ait olması, ilk 

yüzyılın müesseseleşmekten çok yerleşmek ve hâkim olmak mücâdeleleri ile geçtiğini 

göstermektedir.  

Bütün bu şartlar altında, Müslümanlara dinî hizmetler götüren, ülkenin 

İslâmlaşmasında hissesi bulunan câmîlerin bu genel gelişmenin dışında kalamayacağı açıktır. 

Günümüze intikal eden ilk Anadolu câmîlerinin XII. yüzyılın ikinci yarısından kalmış olması 

bu durumu ifâde etmektedir (Koyuncu, 2002:17; İsfahani, 1943:56). Fakat bu, ilk fetih 

yıllarında câmîlerin yapılmadığı mânâsına gelmez. Sultanların fethedilen şehir ve kasabalar 
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için minberler göndermeleri, imam ve müezzinler tâyin etmeleri câmîlerin varlığının açık 

işaretleridir. Muhtemelen bu câmîler, kiliselerden çevriliyor veya günümüze kadar intikal 

etmeyen zayıf malzeme ile yapılıyordu. Kitâbesi tespit edilemeyen küçük câmîlerden bir 

kısmı da bu devirden kalmış olabilir (Cahen 1979: 246; Çetin 1981: 126). Aslında câmîlerin, 

Anadolu’nun İslâmlaşmasına iki yönden tesiri olmuştur. Bu tesirlerden ilki ve şüphesiz asıl 

önemli olanı, Müslüman halka yönelen hizmetleri, ikincisi de gayr-i Müslimlerin ihtidâsına 

sebep olması ile ilgilidir. Daha önce de ifâde edildiği gibi, Anadolu topraklarının 

İslâmlaşması, Müslüman Oğuzların bu ülkeye yerleşerek bir Müslüman çoğunluk meydana 

getirmeleri ile sıkı sıkıya alâkalıdır. câmîlerin yeni fethedilen şehir ve kasabalarda Müslüman 

halk için iskân mahalleri oluşturan ilk Selçuklu müesseseleri olmaları bu bağlamda önem 

taşımaktadır. Hemen her Anadolu şehrinde bu tür mescitlere ve çevrelerinde kurulan 

mahallelere rastlamak mümkündür. Bu durum câmîlerin, yeni iskân mahallerinin teşekkülüne 

ve gelişmesine, daha çok Müslüman’ın şehirlere yerleşerek şehrin görüntüsünü değiştirmesine 

ve İslâmlaşmanın süratlenmesine önemli ölçüde tesir ettiğini göstermektedir (Çetin 1981: 

129; Koyuncu, 2002:17).  

Câmîlerin Müslüman halka yönelen ve çok daha mühim olan başka bu hizmeti de 

buralarda yürütülen tebliğ ve irşad faaliyetleridir. Böylece câmîlerde, en azından dinî 

heyecanı yaşatmak ve topluma cihâd ruhunu vermek gibi önemli hizmetler yerine 

getirilmiştir. İslâmlaştırma çalışmalarında bunun ne kadar önemli olduğu gâyet açıktır, 

görevlilerin hutbe, vaaz ve başka yollarla halka câmîlerde dinî bilgiler kazandırmaya 

çalışmaları da çok önemlidir. Çünkü bu tür eğitim, faaliyetleri ile henüz Şamanî kültürünün 

izlerini muhafaza eden, dinî bilgileri oldukça zayıf geniş Türkmen gurupları hem dinî 

bilgilerle teçhiz edilmiş hem de daha, sağlam bir imânâ sahip Müslümanlar olarak 

yetiştirilmiş, böylece, kendilerine göre daha köklü kültüre sahip bulunan Hıristiyan ahâli 

karşısında kolaylıkla eriyebilecek kitleler olmaktan kurtarılmışlardır. Dolayısıyla bu durum, 

İslâm kültürünün Anadolu’da güçlenmesine, siyâsî hâkimiyet yanında kültür hâkimiyetinin de 

teşekkülüne imkân vermiştir. Bu bakımdan câmîlerin, İslâmîyet’in güçlenmesini temin eden, 

bu hizmetleri üzerinde önemle durulmalıdır. Câmî, Selçuklu Dönemi Anadolu kentinde fiziki 

yapıyı belirleyen, önemli yönlendirici etkendir. Kentlerin kuruluş ve gelişimleri, mahallelerin 

oluşumları, hep câmî/mescit ilişkisi sonucunda olmuştur (Kuban 1968: 193; Koyuncu, 

2002:17). Fetih yıllarının sonunda Anadolu’nun belli başlı büyük şehirlerinde birer büyük 

Câmî inşâ edilmiştir. Selçuklu Sultanı Melik Şah, fetih sonunda Anadolu’daki câmîlere 
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konulmak üzere her şehre bir minber göndermiştir. Melik Şah'ın bu hareketi aslında, şehirlerin 

Türk iskânına açıldığının bir göstergesidir. Anadolu’da ilk inşâ edilen câmîler surların 

içerisinde, hatta Konya Alâeddîn Câmî’nde olduğu gibi iç kalede yapılmıştır. İlk Câmîler eski 

geleneklerin devamı olarak sarayla bir arada inşâ edilmiştir. Böylelikle kenti idari ve dinî 

açıdan etkileyen iki unsurun birlikteliği şehrin yapılaşmasını sağlamıştır. Selçuklu kentinde 

câmî, imâr veya iskânı arzu edilen kentin ya da mahallenin çekirdeğini oluşturmuştur (Kuban 

1968: 193). Câmînin etrafında diğer işlevleri üstlenen yapılar da bazen yerleşebiliyordu 

(Eravşar 2002: 343-373). Mahallelerin oluşumunda câmîler yönlendirmeyi sağlayan unsur 

olarak Osmanlı döneminde de karşımıza çıkmaktadır (Eravşar 2002: 343-373). Anadolu’da ilk 

inşâ edilen câmîlerin bir kısmı, eski kilise veya yapı kalıntıları üzerine kurulmuş, bazı câmîler 

de şehir yapılaşmalarının merkezini teşkil etmiştir. Daha sonraları inşâ edilen câmî ve 

mescitlerin genellikle yeni alanlarda kuruldukları bilinmektedir (Ahmed Çelebi, 1976: 97-98; 

Kurt, 1962:144-s.151; Eyice, 1957:255-279; Şapolyo, 1968:15-16, 26 ; Turan, 1953:549). Ta-

rihi kaynaklarda şehirlerde ilk inşâ edilen bu câmîlerin, Ulu Câmî olarak adlandırıldığına 

ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır (Tanyeli 1987: 177. ). Kayseri Ulu Câmî'nin, XIII. 

yüzyılda Sultan Câmî olarak adlandırıldığı bilinmektedir (Sümer 1985: 85). Yine Konya ve 

Sivas'ta câmîlerin Ulu Câmî olarak ayrımının yapılmadığı görülmektedir. Selçuklu kentinde 

Sulatanların namaz kıldığı ve diğer câmîlerden daha büyük Selâtin Câmîleri bulunmaktadır. 

Aslında XV. yüzyıldan sonra şehirlerdeki Sultan Câmîleri, Ulu Câmî olarak anılmaya 

başlamıştır.  

Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu kapıları Türklere açılmış olmakla birlikte, 

Türklerin Anadolu’da tutunmaları ve yerleşmeleri için yaklaşık üç çeyrek asır geçmiş ve 

ancak Türkler Anadolu’daki yapı faâliyetlerine XII. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibâren 

başlayabilmişlerdir. Bu sebeple XII. yüzyıl Anadolu’da Türk câmî mimârisinin de bir 

başlangıcı sayılabilir. XII. yüzyılın ilk yapısının Erzurum Kale Câmî ve yüzyılın son yapısının 

da Kızıltepe Ulu Câmî olduğu görülmektedir (Güler, Mustafa, Kolay, İlknur Aktuğ 2006: 83-

90).  

XI. -XIII. Yüzyılda Anadolu’daki Selçuklu Câmîleri (Mescid)-İnşâ Tarihleri ve Banileri: 

Abdülaziz Mescidi1: H. 651/M. 1253, Osman Gâzi’nin kayın pederi olan Şeyh Abdülaziz.  

Abdülmümin Mescidi2: H. 674/M. 1275, Emîrü’l-Hacoğlu Mahmûd.  

                                                           
1 Konya. 
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Akça Gizlenmez Câmî3: H. 612/M. 1215, Hacı Ferruh bin Abdullah.  

Akıncı (Arslan Taş) Mescidi: H. 607/M. 1210, Emir Ali oğlu Cemâleddin İshak.  

Alâeddin Câmî4: H. 620/M. 1223, Zeyneddin Başara Bey.  

Alâeddin Câmî5: I. Mesud, II. Kılıç Arslan, I. İzzeddin Keykâvûs ve I. Alâeddin Keykûbâd.  

Alâeddin Câmî-Ankara: 1197-98, I. Alâeddin Keykûbâd.  

Alâeddin Câmî-Isparta-Uluborlu: H. 629/M. 1231, Sultan II. Kılıç Arslan’ın torunu ve Tuğrul Şah’ın kızı.  

Alevi (Ulvi) Sultan Mescidi: 13. yy sonları Seyyid Ahmed İbn-i Seyyid Ali İbn-i Seyyid Mehmed. Z. Atçeken 

ise bani olarak Yusuf Hüseyin Ulvi ismini vermektedir.  

Altın Kalem Mescidi-Akşehir: 620/M. Temmuz 1238, Eminüddin Yusuf bin Hacı İsfendiyar.  

Altunapa (İplikçi) Câmî-Konya: H. 598/M. 1202, Şemseddin Altunaba.  

Arap Baba Mescidi (Harput): H. 678-M. 1280, III. Gıyâseddin Keyhüsrev. 

Arslanhane Câmî-Ankara: H. 689/M. 1290, Emir Seyfeddin Çaşnigir yani ″Şerafeddin″. Yapının ikinci isminin 

Ahi Şerafeddin Câmî olması bânisinden kaynaklanmaktadır.  

Balıklı Câmî-Kütahya: 1237-1246, Hazer Dinarı 

Beyhekim Mescidi-Konya: 13. yüzyılın ikinci yarısı  Begi Hekim.  

Burmalı Minâre Câmî-Amasya: 1237-1247, Vezir Ferruh ve kardeşi Haznedar Yusuf 

Cizre Ulu Câmî : H. 550-555/M. 1155-1160, Seyfeddin Gâzi oğlu 

Divriği Ulu Câmî ve Dârüşşifâsı (Divriği): 1228, yılı Mengüçoğullarından hükümdâr Süleyman Şah oğlu Ahmed 

Şah Doğan Arslan Mescidi-Mülk Köyü 1247 yılı Emir-i Alem Doğan Arslan Bey.  

Ebulfeth Câmî-Karaman: 1247 yılı, Ebu Bekir oğlu Saadeddin Ali.  

Eğri Minâre-Aksaray: 1221-1236.  

Elti Hatun Câmî-Mazgirt: H. 650/M. 1252 yılı, II. Süleyman Şah’ın kızı Elti Hatun.  

Erzurum Kale Câmî: H. 518-527/M. 1124-1132, Ebu’l Muzaffer 

Esenlik Câmî-Bulanık: 1194, Şeyh Abdulmelik 

Eshab-ı Kehf Câmî-Afşin: H. 630/M. 1232-33, Nasrüddin Hasan Bey.  

Eşrefoğlu Câmî (Beyşehir): 1296-1299 yılları.  

Geçek Ulu Camisi Geçek Köyü: 1175, Umur Bey oğlu Selçuk Bey  

                                                                                                                                                                                     
2 Konya. 
3 Çankırı. 
4 Niğde. 
5 Konya. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 39         Kasım – Aralık 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

7 
 

Gökçeli Câmî-Samsun-Çarşamba: M. 1206’da, Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev.  

Gökmedrese Câmî-Amasya: 1267, Vâli Torumtay 

Güdük Minâre Mescidi-Akşehir: 624/M. 19 Nisan 1276, Muhtesip Eminüddin Hacı Hasan bin Abdullah.  

Hacı Kılıç Câmî-Kayseri: H. 647, M. 1249/50, Tuslu Ali oğlu Ebu’l-Kasım.  

Halfetih Minâresi-Battalgâzi: 13. yüzyıl, ″Hötüm Dede″olarak bilinir.  

Hamam-ı Karahisar Köyü Ulu Câmî: 13. yy (H. 657/M. 1259), Emir Seyfettin Kızıl Bey.  

Han Câmî-Kayseri: XIII. yüzyılın ilk çeyreği.  

Hıdırlık (Tepe) Mescidi: 1243/44 yılları, Emir Hezar Dinari.  

Hunat Câmî ve Külliyesi (Merkez): 1238 yılında, I. Alâeddin Keykubâd’ın karısı Mahperi Hatun.  

İnce Minâreli Câmî-Konya: 1260'da, Selçuklu Veziri Sahip Ata.  

Kale Câmî-Divriği: 1180 yılında, Süleyman Şah oğlu Emir İshak.  

Kızıl Minâreli Câmî-Van: 13. yüzyıl.  

Kızılbey Câmî Ankara: 13. yüzyılın ilk çeyreği, Kızılbey.  

Konya Ulu Câmî: H. 550/M. 1155, I. Mesud  

Kölük (Gülük) Câmî-Melikgâzi: 1283 yılında, Kölük (Gülük) bin Abdullah.  

Lala Câmî- Nevşehir: 13. yüzyılda.  

Lala Muslihiddin Câmî-Melikgâzi: 13. yüzyıl, I. Alâeddin Keykûbâd’ın Lalası Muslihittin.  

Melik Sunullah Câmî-Battalgâzi: 13. yüzyılın ikinci yarısı, Memluk Sultanı ″el-Melik-el-Zahir-Berkuk″.  

Mollakent Câmî-Bulanık: 1290'da, Şeyh İbrahim 

Niğde Sungur Bey Câmî: 1335 yılı, Seyfeddin Sungur Ağa 

Niksar Ulu Câmî: 12. Yüzyıl, Bilinmiyor (Güler, M. , Kolay, İ. A 2006 83-90).  

Saadet (Sâdettin) Câmî: 13. yüzyılın ilk yarısı, Hezar Dinari.  

Sadreddîn Konevî Câmî: 1274 yılında.  

Seyitgâzi Câmî-Seyitgâzi: 1208-1209 yılları, I. Gıyâseddin Keyhüsrev.  

Sırçalı Mescidi-Konya: H. 656/M. 1258.  

Siirt Ulu Câmî: H. 523/M. 1129, Muğisüddin Mahmûd(?)  

Silvan Ulu Câmî: 12. Yüzyılın Üçüncü Çeyreği NecmeddinAlpi 

Tahir ile Zühre Mescidi-Konya: 13. yüzyıl sonları, Sahip-Ata Fahreddin Ali’dir.  
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Taş Mescidi Konya: 13. yy'da, Fahreddin Ali’dir.  

Ulu Câmî (Atabey Câmî-Erzurum): 1179 yılı, Saltukoğulları.  

Ulu Câmî (Harput)Elazığ: 1156-1157, Artuklu Fahrettin Karaaslan.  

Ulu Câmî-Elbistan: H. 637/M. 1239-40, Emir Mübârizeddin Çavlı.  

Ulu Câmî Urfa: 1170-1175 yılları, Nurettin Zengi.  

Ulu Câmî-Afyon: 1272.  

Ulu Câmî-Battalgâzi: 1224 yılı, Alâeddîn Keykubâd.  

Ulu Câmî-Bayburt: 13. yüzyıl, Mugisüddin  Tuğrul Şah ve II. Gıyâseddin Mesut.  

Ulu Câmî-Bitlis: 1150, Ebu'l Muzaffer Muhammed.  

Ulu Câmî-Bünyân: 1256, İlhanlı Vâlilerinden Tac-ı Kızıl oğlu Emir Zahireddin Mahmûd.  

Ulu Câmî-Çorum: 13. yüzyılın sonları, Sultan III. Alâeddin Keykûbâd azadlı kölelerinden Hayreddin Bey 

Ulu Câmî-Develi-Kayseri: H. 680/M. 1281, Göçeraslan oğlu Nasrullah ve eşi Sa’d kızı Sivasti’dır.  

Ulu Câmî-Erzurum: 575 (1179), Nâsireddin Muhammed.  

Ulu Câmî-Kayseri: 1134-1143 yılları arası, Danişmendli Melik Mehmet.  

Ulu Câmî-Kızıltepe-Mardin: 1184-1200, Artukoğullarından Yavlak Aslan tarafından ve kardeşi Artuk Aslan 

tarafından (1200 ila 1239) da tamamlanmıştır.  

Ulu Câmî-Malatya: H. 621/M. 1224, I. Alâeddin Keykûbâd zamanında Mansur b. Yakub’un emriyle inşâ 

edilmiştir.  

Ulu Câmî-Sinop: 13. yüzyılın ilk yarısı, Sultan I. İzzeddin Keykâvûs, Sultan I. Alâeddin Keykûbâd ve Süleyman 

Pervâne isimleri geçmektedir.  

Ulu Câmî-Sivas: 1196-1197 yılı, Kızıl Aslan bin İbrahim.  

Ulu Câmî-Sivrihisar: 629/1231-32-673/1274, Cemâleddin Ali Bey.  

Ulu Câmî-Van: 12. yy Selçuklu yapısı.  

Yazır Köyü Câmî-Yazır köyü: H. 668/M. 1269-1270 

Yivli Minâre-Antalya: Alâeddin Câmînin Minâresidir.  

Zenbûri Mescidi-Konya: 13. yy, Sultan Alâeddin’in Arıcıbaşısı ya da Kara Arslan.  

 

Namazgâhlar (Musallâlar):  

Namazgâh, (namaz yeri), Farsça bir kelime olup sözlük anlamı namaz kılınan yer 
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mânâsınadır. Şehir dışında, kırda bir mihrap konulmak suretiyle, namaz kılınmak için husûsi 

yapılan yerdir. Kervanlarla yapılan uzun yolculuklarda, Müslümanların konakladıkları 

yerlerde birer namazgâh bulunurdu. Bu yerlerin etrafına ve içine gölge vermek için ağaçlar 

dikilir, yakınlarına da su içmek, abdest almak ve hayvanları sulamak için çeşme yapılırdı. 

Bazı namazgâhların üzerleri açık, bazılarının kapalı olurdu. Hutbe için minberi olan 

namazgâhlar da vardı. Sefer halindeki ordu da bu namazgâhlarda namaz kılar.  

Ali Baba Namazgâhı (Musalla): Malatya-Battalgâzi. 1242-43 tarihinde, Sacettin 

İshakoğlu Kemalettin Kamyar tarafından yaptırılan bir Selçuklu eseridir.  

Battalgâzi-Malatya: 1243 yılında Selçuklular tarafından yapılmıştır.  

 

Ziyâretgâhlar:  

Türklerin yaşadığı farklı coğrafyalarda gerek İslâm öncesi gerekse İslâm’dan sonraki 

dönemlere mensup ve çeşitli nitelikleriyle ziyâretgâh niteliği kazanmış pek çok şahsiyetin 

mezarının bulunduğu bilinmektedir. Türkler arasında ziyâretgâhlara yönelik büyük saygının 

ve bu ziyâretgâhlar çerçevesinde var olan kültürel değerlerin kökeninde hiç şüphesiz eski 

Türk inançları ve İslâmîyetin kaynaşma olgusunun yattığı söylenebilir. Buna çeşitli zaman ve 

mekanlarda farklı dinî ve kültürel unsurların da katılması söz konusu olabilir. Ancak ağırlıklı 

unsurların eski Türk inançlarından ve bunların İslâmlaşmasından geldiği muhakkaktır. Türk 

halklarının ziyâretgahlara yönelik gerek düşünüş gerekse davranış bakımından benzeri 

kalıpları olduğu söylenebilir. Bunlar da yine hem eski Türk inanç sistemi, hem de İslâmîyet 

ile bağlantılıdır. Ziyâretgâhlara gitme nedenleri, bu mekânlarda sergilenen davranış ve 

gelenekler (sofra, kurban, çaput bağlama vb. ), semboller ve bu ziyâretgahlardaki biçim 

özellikleri bizi doğal olarak bu düşünceye götürmektedir. Büyük Türk mutasavvıfı Ahmed 

Yesevi’nin Türkistan’da bulunan ziyâretgâhı ″İkinci Mekke″ olarak görülmekte, halk 

tarafından buraya yapılan ziyâretler Hacca gitmekle eş tutulmaktadır. Bunu simgelemek üzere 

halk arasında ″Medine’de Muhammed, Türkistan’da Hoca Ahmed″ deyişi yerleşmiş 

durumdadır (Yaman 2005: 29). Anadolu’da Müslümanların her zaman ziyâret ede geldikleri 

pek çok yer olmakla beraber, burada üzerinde duracağımız ziyâretgâhlar sadece 

Müslümanlarca değil, onlarla beraber Hıristiyanlarca da kutsal sayılan ve âdeta her iki 

toplumun birlikte gidip ziyâret ettikleri yerlerdir. Çünkü böyle yerler aynı gâye ile iki ayrı 
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dine mensup olan insanları bir araya getiriyor ve aralarında sosyal münâsebetlerin 

kurulmasına yardımcı oluyordu. Şüphesiz bu yakınlaşmadan kârlı çıkanlar, siyâsî ve kültürel 

hâkimiyeti ellerinde bulunduran Müslümanlar oluyordu (Çetin 1981: 132). Ortaçağlarda da, 

Îslâm âleminin her köşesinde, halkın ziyâret ettiği makam, meşhed ve mezarlar bulunuyordu. 

Fetihten sonra Anadolu’da da böyle yerler ortaya çıkmıştı. Hatta henüz Selçuklu fetih ve 

iskânı başlamadan önce, Emeviler ve Abbâsîler devrinde bu topraklarda vuku bulan gazâların 

hatıraları olarak, Selçuklu devrine kadar gelebilen, birçok mezar ve türbeye rastlamak kabildi. 

Müslümanların itibâr ettiği, Hıristiyanların da ilgisiz kalmadıkları bu tür ziyâret yerleri 

Selçuklular devrinde çok daha fazla artmıştır. Selçuklular devrinde Anadolu'ya gelen ve bu 

ülkenin fethi ve İslâmlaşmasında emeği geçen Türkmen şeyhlerinin pek çoğu ölümlerinden 

sonra velî olarak telâkki olunmuş ve mezarları birer ziyâretgâh hâline getirilmişti. Böylece, 

Türkmen şeyh ve babalarının ziyâretgâh olan mezarları Ortaçağ Türkiye’sinin her tarafını 

doldurmuş ve Anadolu'yu âdeta bir evliyâ diyarı hâline getirmişti (Turan 1953: 543-546). 

Ortaya çıkan bu yeni ziyâret yerleri Müslümanlarla Hıristiyanları bir araya getiriyor, 

aralarında ahenkli bir münâsebetin doğmasına, müsâmahakâr davranışların artmasına sebep 

oluyordu. Görülüyor ki Selçuklular devri Türkiyesi, şu veya bu şekil ortaya çıkmış ve 

Müslümanlarla Hıristiyanların gidip beraber ziyâret ettikleri birçok müşterek ziyâretgâha 

sahne olmuştur. Maksadımız bunların listesini vermek değildir, işaret etmek istediğimiz 

husus, buralarda Müslümanlarla karşılaşan, onlarla kültür alış verişinde bulunan 

Hıristiyanların, ruhi yapılarını anlatmaktadır. Bu yerlere gidenlerin çeşitli maddî ve manevî 

sıkıntıları olan, bu sıkıntılardan kurtulmak için manevî yardım dileğinde bulunmak üzere 

buralara koşan dertli, çâresiz kimseler oldukları düşünülürse, böyle bir muhitte görecekleri 

maddî-manevî yardımların onların ruhlarında ne derin izler bırakacağını tahmin etmek zor 

olmaz. Vakıflar ve diğer sosyal tesisleri ile dindaşlarına olduğu kadar Hıristiyanlara da kol 

kanat geren Müslümanların, ziyâretgâhların ruhanî havasına uyarak daha çok yardım 

yapacakları açıktır. Müslümanların bu yardımları her türlü yardım ve ilgiye muhtaç olan 

Hıristiyanları İslâm’a ısındırmış ve ihtidâlarına sebep olmuş olabilir (Çetin 1981: 134-135). 

Anadolu bu neviden yüzlerce fâtih, kumandan, sahabe, evliyâ, yatır, kerâmet ehli zevâtın 

ziyâretgâhı ile dopdolu olup bu toprakları vatan yapanlar bu ruhânî zevattır. Meşhur 

seyyâhımız evliyâ Çelebi din ayrımı yapmaksızın, gezdiği, gördüğü her yerin ziyâretgâhlarını 

dikkatlice tasvir etmektedir. 

Türbeler: Anadolu Selçuklu çağı mezar anıtları da medreseler gibi iki ana tipte incelenir:  
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1. Türbeler (Cebecioğlu 1997: 162),  

2. Kümbetler.  

Türbe (ziyâret olunan mezar), Müslümanlardan, büyük âlim, velî, hükümdâr, hükümdâr 

zevcesi ve çocukları, emir, vezir ve komutanların kabirleri üzerine inşâ edilmiş, üzerleri 

özellikle kubbelerle örtülü binalara ve Müslüman olmayanların kabirleri üzerine yapılmış 

binâlara denilmiştir. İslâm büyüklerinin üstü açık olan mezarlarına da onlara hürmeten türbe 

denir. İran ve Azerbaycan'da türbeye, sonundaki tâyı telâffuz ederek ″türbet″ derler 

(Cebecioğlu 1997: 162). İslâm âleminde, Abbâsîler devrinden itibâren, hükümdarlar, halifeler, 

hükümdâr eşleri ve çocukları, emirler, vezirler, âlimler, veliler, sanatkârlar ve komutanların 

mezarları üzerine türbeler (kubbe ve kümbedler) yapılmıştır. Yapılan türbelerin sanat tarihi 

ve mimâri açıdan değerli olanları pek çoktur. Türbelerin çatıları birer kubbe ile kaplanmış 

olduğundan bunlara ″kubbe ″de denilmiş, Türklerde ve İran'da bunlara kümbed veya gömbed 

denilmiştir. Mağrib'de türbelere ″marabût ″denilir. Şehidlerin gömülü olduğu ve üzerinde 

onların hatırasına yapılmış olan büyük yapılara ″Meşhed″ (Şehidlik) adı verilmiştir 

(Berktay,1997:428-429; Turan,1990: 275; Tuncer,1988:253; Turani, 1966:69).  

XI. -XIII. Yüzyılda Anadolu’daki Selçuklu Türbeler-İnşâ Tarihleri ve Banileri: 

Ahi Yusuf Türbesi-Antalya: 13. yüzyılın ikinci çeyreği.  

Akşebe Sultan Türbesi-Alanya: 1230, Akşebe (Güzel 1989: 71-78).  

Alâeddin Ali Bey Türbesi-Ezirmik Köyü: l287, Selçuklu Beyi Alâeddin Ali’ye, Necmettin kızı Olcayto Hatun.  

Ali Tûsi Türbesi-Tokat: H. 631/M. 1234, Ebu’l-Kasım b. Ali et-Tusî.  

Alişoğlu Türbesi-Ankara-Kalecik: 1231, Alişoğlu Ali Efendi, annesi ve kızı yatmaktadır (Kalafat 1999: 511).  

Arap Baba Türbesi (Harput): H. 678-M. 1279, III. Gıyâseddin Keyhüsrev.  

Bektâş Baba Türbesi: 13. yy’ın ikinci yarısı.  

Beşparmak Türbesi-Kayseri: 13. yüzyılın son çeyreği.  

Boyalıköy Eyvan Türbe: 13. yüzyılın ikinci yarısı.  

Buharalı Bedrettin Türbesi: 13-14. yy. , Beylikler dönemi. Buhara Halifelerinden Seyyid Muhammed, Seyyid 

Burhaneddin Efendiler 

Caca Bey Türbesi-Kırşehir: H. 671/M. 1272-73, Caca oğlu Nureddin Cibril.  

Dev Ali Türbesi-Kayseri, Develi: 13. yüzyıl sonları.  
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Ergun Çelebi Türbesi-Kütahya: XIII. yy. ’ın ilk yarısı  

Fatma Hatun Türbesi-Kırşehir: 1266, Hoca Aka Maatır.  

Gevher Nesibe Sultan Türbesi : 1206.  

Gömeç Hatun Türbesi-Konya : XIII. yüzyılın sonları Rükneddin Kılıç Aslan karısı Gömeç Hatun’a ait 

olduğu söylenmektedir.  

Hacı Çıkrık Türbesi-Niksar: H. 578/M. 1182-83, Bedreddin Ebu Mansur Şehinşâh.  

Hacı Doğrul Türbesi-Yarpuz köyü.  

Herdene Bahar Baba Türbesi-Osmanköyü: 13. yüzyılın ikinci yarısı.  

Himmet Baba Türbesi : 13. yy (Parman Ebru-Altınsapan Erol 2001: 115-228).  

Hoca Yunus Türbesi-Sivrihisar: 1276, Sâdeddin Hoca Yunus.  

Horasan Baba Türbesi: 1040, Şeyh (Baba) İsmail Kemalettin (Kalafat 1999: 521).  

Kadıncık Ana Türbesi-Seyitgâzi: 13. yy’ın ilk çeyreği, Kadıncık Ana Ümmühan Hatun (Say 2001: 187).  

Karanlık Kümbet Türbesi: H. 708, Tuğ Bey Vecihiddin'in oğlu Sadreddin Türkbey yapılmıştır (Kalafat 1999: 

522).  

Kaygusuz Abdal Türbesi: 1168, Kaygusuz Abdal (Kalafat 1999: 512).  

Kırmızı Ebe Türbesi-Taşlıca Köyü: Rivayete göre, Alâeddîn Keykubat'ın ordularını bir kova ayranla doyuruş, 

ayran hâlâ bitmemiştir. Güyâ ″Anadolu″kelimesi Kırmızı Ebe'nin askere″ doldurayım″ demesinden çıkmıştır 

(Kalafat 1999: 512).  

Melik Gâzi Türbesi-Kırşehir: 13. yüzyıl.  

Melik Gâzi Türbesi-Niksar: XII. yüzyılın ortaları, Nizâmettin Yağıbasan.  

Mevlâna Türbesi ve Dergâhı: 1230 yılı, Mevlâna'nın babasın Sultan-ul Ulema Bahaeddin Veledin vasiyeti 

üzerine buraya gömülüp, üzerine basit bir türbe yapılmasıyla oluşmuştur.  

Nasreddin Hoca Türbesi (Akşehir): H. 683 (1284).  

Saya Baba Türbesi-Akviran Köyü: 13. yüzyılın ikinci yarısı.  

Sefer Paşa Türbesi-Tokat: 649/M. 1251, Ebubekir bin Lokman bin Mesud.  

Selime Sultan Türbesi (Selime Köyü)-Aksaray.  

Seyyid Şerif Türbesi-Develi: H. 695-M. 1295/96, Şeyh Seyyid-i Şerif (Akok, Mahmut-Özgüç, Tahsin 1955: 

377-384).  

Sultanbağı Mezarlığı: 13. yüzyıl ortaları.  

Şah Ahmed Türbesi: 1242 yılın (Kalafat 1999: 514).  
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Şehçakır Dede Türbesi: 1300 yılı (Kalafat 1999: 514).  

Taptuk Emre Türbesi-Aksaray.  

Torumtay Türbesi-Amasya: H. 677/M. 1278, Torumtay Bin Abdullah’tır.  

Ümmühan Hatun Türbesi: 1205-11, Ümmühan Hatun (Altınsapan 1993: 115).  

Yunus Emre Türbesi (Ortaköy): Aksaray-Reşadiye köyü.  

Yusuf Bin Yakub Türbesi-Çay: H. 677/M. 1278-79 yılları, Yusuf bin Yakup Bey.  

 

Kümbetler:  

Kümbetler, Selçuklular zamanında yapılan kendine özgü yapısı olan anıtmezarlardır. 

Müslümanların ölülerini gömdükleri binalara kümbet veya türbe denilmektedir. Kümbet daha 

ziyâde kubbe ile değil de yuvarlak veya çokgen tabanlı ve tepesi sivri külâh biçimindeki 

örtülü olan anıt mezarlardır. Kümbet mimâri bir tarzdır. Birer sanat eseri olan türbelerin, basit, 

dört köşeli çeşitleri yanında, alınları (ön cephesi) çini ve mozaiklerle süslenmiş, cephe dış 

yüzlerine kesme taşlarla boydan boya çeşitli motifler işlenmiş, değişik yazı çeşitleriyle 

Kitâbeler kazınmış, bazen içleri de süslenmiş, pek çok türbe çeşitleri vardır. Türbelerin çatısı, 

kubbe, piramit ve konik şekiller arz eder. Bunların dört duvar üzerine kubbeyle örtülü 

olanlarına ″türbe″, silindirik veya çokgen gövde üzerine konik veya piramit çatıyla örtülü 

olanlarına da ″kümbet″ adı verilir. İslâm âleminde bu tür yapıların tavanı, genellikle birer 

kubbeyle kaplı olduğundan, bunlara yalnızca ″kubbe″ denmiştir. Türkler ise, bu yapılara 

″türbe″ demişlerdir. Azerbaycan ve İran'da kubbe yerine ″kümbet″, türbe yerine ise ″türbet″ 

isimleri kullanılmıştır. Doğu Anadolu'da türbeye, pek çok yerde ″kümbet″ veya ″künbet″ 

denir. Arap ülkelerinde bu çeşit kubbeli mezarlar için ″merebut″ veya orada gömülü bulunan 

peygamber, âlim, veli vb. gibi din büyükleriyse ″makam″ adı kullanılmıştır. Makam-ı 

İbrahim vb. gibi (Kümbet Maddesi, Rehber Ansiklopedisi 1984: 56). Anadolu Selçuklu 

mimârisinde anıt mezarları önemli bir yer tutar. Kümbet ve türbe şeklinde inşâ edilen bu 

yapılar arasında câmî, medrese ve külliyelere bağlı olanlar dışında tek başına bulunanlar daha 

büyük bir çoğunluğu oluşturmaktadır. Selçuklular’dan günümüze gelen en erken tarihli mezar 

anıtı, Konya Alâeddîn Câmîsi avlusundaki XII. yüzyıldan kalma II. Kılıç Arslan Kümbeti’dir. 

Bir diğer Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykâvus ise, Sivas’taki medresesinin güney eyvânında 

gömülüdür ve üzerine tuğladan on kenarlı bir kümbet yapılmıştır. Medrese ve câmîlere bağlı 

çeşitli türbe ve kümbetlerden başka ilgi çekici bir mezar anıtı, Tercan’da Mama Hatun 
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Kümbeti’dir. Ahlat, 13. yy. kümbetleriyle dikkati çektiği kadar, mezar taşlarıyla da önemli 

durulan bir merkezdir. Burada Şeyh Necmeddin, Hasan Padişah, Çifte Kümbetler gibi 

örneklerin en dikkate değerlerinden birisi, silindir gövdesiyle Ulu Kümbet’dir.  

XI. -XIII. Yüzyılda Anadolu’daki Selçuklu Kümbetlerin-İnşâ Tarihleri ve Banileri: 

Akyapı Kümbeti: 13. yüzyıl (Öztürk 1991: 45-68).  

Alaca Kümbet-Kayseri: 13. yüzyılın sonları, Sadreddin Ömer.  

Bugatay Aka Kümbeti-Bitlis: 1281, Bugatay Aka ile Şirin Hatun.  

Çifte Kümbet-Kayseri : 1248, I. Alâeddîn Keykûbâd’ın eşlerinden, Melike Adile için kızları tarafından 

yaptırıldığı öğrenilir.  

Döner Kümbet-Kayseri: 1276, Kitâbede Şah Cihân Hatun.  

Elti Hatun Kümbedi-Mazgirt: H. 650/M. 1252, II. Süleyman Şah’ın kızı Elti Hatun’dur (Durukan 1998: 15-36; 

Tuncer 1971: 75).  

Esirüddin Ebheri Kümbeti-Eber Kasabası: 13. yüzyılın ikinci yarısı Eş-Şeyh Esirüddin Mufaddal  

bin Ömer el-Ebheri (Ünal 1984: 187-188).  

Hacib Çavlı Kümbedi-Kayseri : 12. yüzyıl sonu ya da 13. yüzyıl başları, Hacip Çavlı.  

Hân Câmî Kümbedi-Kayseri: 1188-89 yılları, Emir Cemâleddin.  

Hasan Pâdişâh Kümbeti-Ahlat.  

Hasbek Kümbedi-Kayseri: 12. yüzyıl sonu.  

Hüseyin Timur Kümbeti-Bitlis.  

Kalender (Karakurt) Baba Kümbeti: 1135, Selçuklu Emirlerinden Karakurt baba adı ile de bilinen Kalendar 

Baba adına yaptırıldığı anlaşılmıştır.  

Kırkkızlar Kümbeti-Niksar: 12. yüzyılın ilk çeyreği.  

Kulak Kümbeti-Niksar: 12. yüzyılda, Esedü’d-Din Arslan-Doğmuş.  

Kureyş Baba Kümbeti-Boyalı Köyü: 13. yüzyılın başları, Kureyş bin İlyas bin Oğuz.  

Mama Hatun Kümbeti-Tercan: 1192, Saltuklu Prensesi Mama Hatun.  

Melikgâzi Kümbeti-Kırşehir: 13. yy. ortaları, Mengücek Melik Müzafferüddin Behram Şah.  

Sitti Zeynep Kümbeti-Battalgâzi: 13. yüzyılda.  

Şeyh Necmettin Kümbeti-Ahlat: H. 619/M. 1222, Şeyh Necmettin.  

Ulu Kümbet-Ahlat: XIII. yy. .  
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Üç Kümbetler-Erzurum: Saltukoğulları Devri Emir Saltuk.  

 

Sonuç 

Sonuç olarak Türkiye Selçukluları zamanında Anadolu’da yaşayan Türkler siyasî, 

tarihi kültür ve medeniyet sahalarında oldukça fazla eserler vermişlerdir. Türkiye 

Selçuklularından günümüze ulaşabilen mimarlık ürünlerinin büyük kısmı dini mimarlık 

örnekleridir. Camiler, kümbetler, türbeler ve namazgâhlar bunların en ilgi çekicileridir. 

Nurettin İbrahim, “Anadolu’da Selçuk Sanatı 1”, Millî Mecmua, C. 8, S. 94, 15 Eylül 1927, s.  

1522-1524, adlı eserinde, “Anadolu’yu süsleyen ve mimari tarihimizin muazzam 

kâbesi olan nice bedii (güzel) eserlerimiz vardır ki kıymeti ve zenginliği birçoklarımızın 

meçhulüdür. Evet, çünkü bu vadide yazılmış kitaplarımız, bu eserleri tespit etmiş 

kataloglarımız yoktur. Bunun içindir ki mimari tarihimizin birçok sahifelerine vâkıf 

(haberdar) değiliz. Bu ise Türk ve Türkçülük namına affı kabil (mümkün) olmayan bir 

günahtır. Tarihimizin muhtelif (çeşitli) mevzularıyla uğraşan müverrihlerimiz (tarihçilerimiz), 

biraz da vakitlerini Rumeli ve Anadolu’daki mimari eserlerin tarihî noktalarına hasretmiş 

(ayırmış) olsalardı hiç şüphe yok ki bugün, hakiki delillere istinat eden (dayanan) binlerce 

zengin eserlerimizin tarihî bir kitabına malik olurduk. Tetkikatımız (araştırmalarımız, 

incelemelerimiz) bize Selçukilerin pek eskiden beri sanat meftunu (tutkunu) olduklarını 

gösteriyor. Üç asır kadar başlı başına bir medeniyet teşkil eden (oluşturan) Selçukilerin 

Anadolu’nun bazı kısımlarında birçok mimari hazineler vücuda getirmiş olduklarını iftiharla 

görüyoruz.” diyor. XIII. yüzyıl Anadolu Selçuklu mimarisinin altın çağıdır. Bugüne kadar 

ulaşan ve hemen hepsi bulundukları yerin simgesi haline gelen yapılar bu yüzyıldan kalmadır. 

Bizde bu çalışmamızda Türkiye Selçukluları zamanından günümüze kadar varlıklarını 

sürdüren eserleri ele almaya çalıştık. 
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KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA BABADAN OĞULA-EBEVEYNDEN 
ÇOCUĞA-NASİHAT GELENEĞİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZTÜRK∗∗∗∗ 

ÖZ 

Nasihatnameler, Türk edebiyatında en çok kaleme alınan türlerden biridir. Türün 
örneklerine Türkçenin ilk yazılı ürünlerinin verildiği dönemlerden itibaren rastlanır. Türk 
edebiyatında devlet büyüklerinin, tarikat liderlerinin, İslam bilginlerinin ve pek çok şair ve 
yazarın yazdıkları/yazdırdıkları çok sayıda nasihatname vardır. Bu tür içinde babaların 
oğullarına, dedelerin torunlarına, annelerin kızlarına, amcaların yeğenlerine öğüt vermek 
üzere yazdıkları eserler ve metinler de mevcuttur. Bu eserlerin bir kısmı çeviri veya te’lif 
olarak müstakil eser bazıları ise nazım şekli düzeyinde yazılmıştır. Bu makalede ebeveynin 
çocukları, yeğenleri veya torunları için yazmış oldukları nasihatnameler hakkında bilgi 
verilmiş, bu nasihatnamelerin yazılış sebepleri ve üslup özellikleri metin örnekleriyle 
açıklanmaya çalışılmış, söz konusu nasihatnamelerde en çok ele alınan konular üzerinde 
durulmuştur. Babadan oğula nasihat yazma anlayışı içinde Lokman Hekim’in oğluna 
nasihatleri ve nasihatnamelerde en çok ele alınan konulara etkileriyle ilgili bazı 
değerlendirmeler yapılmıştır. Bazı aşk mesnevileriyle on dokuzuncu asırda kimi şairler 
tarafından anne ağzından yazılan şiirlerde anne kahramanların kızlarına verdikleri öğütler 
üzerinde de durulmuştur.  Yine ebeveynden çocuklara yazılan nasihatnamelerin diğer 
nasihatnamelerle benzer ve ayrılan yönlerine de değinilmiştir.  

Anahtar kelimeler: nasihatname, vasiyetname, baba-oğul, Lokman, mizah. 

 

IN CLASSICAL TURKISH LİTERATURE ADVİCE TRADATION-FROM 
FATHER TO SON- FROM PARRENT TO CHİLD 

ABSTRACT 
The Ottoman advice letters (Nasihatname) is one of the most penned literary species in 

the Turkish Literature. They can be found since the appearance of first written works of 
Turkish language. There are numerous advice letters written by the elders of the state, cult 
leaders, Islamic scholars and many poets and writers in the Turkish Literature. Among these 
types, there are texts and works in which fathers give advices to their sons, grandfathers give 
to their grandchildren, mothers give to their daughters and uncles give to their nephews. Some 
of these works were written as a separate work in the form of translation and compilation, and 
some of them written in the level of verse form. In this article information were given about 
the advice letters that were written by parents for their children, nephews or for their 
grandchildren and reasons for writing these Advice Letters and their features of literary style 
were tried to be explained. Besides, the article focuses on the most discussed issues of these 
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literary works.  Luqman Hakim's advices to his son and its effects on the most discussed 
issues in advice letters were evaluated in the context of writing advice from father to son. 
Some love masnavi’s and some of the advices which were written by poems with mothers’ 
mouth and were given by mother of heroes to their daughters in the nineteenth century were 
investigated.  Similarities and differences of advice letters that are written by parents to their 
children with other types of advice letters were also discussed in the article.   

Keywords: letter book, written will, father-son, Lokman, satire  

 

Giriş:  

Ahlakî eserlerden olan nasihatnameler klasik Türk edebiyatında hacimli bir yer tutar. 
Türk edebiyatının bilinen ilk yazılı eserlerinin tamamına yakınının nasihatname türünde 
kaleme alınmış olması türün Türk kültüründeki yaygınlık ve okunurluğunun ispatıdır. 
Siyasetname, mev’ize-name, hikmet, pend-name, vasiyetname, ibret-name gibi isimlerle 
kaleme alınan pek çok eser veya metin de nasihatname türünün ürünleridir.  

Türk edebiyatında özellikle Attar’ın Pendname’si esas alınmak suretiyle çeviri ve telif 
olarak yazılan pek çok nasihatname vardır ki bu eserlerin önemli bir kısmı nasihatname adını 
taşımaz. Bunlardan başka pek çok divanda farklı nazım şekilleriyle yazılan şiirlerde, bazı 
mesnevilerin giriş kısımlarında, kimi kurmaca eserlerde ve bazı mecmualarda kısa manzum 
ve mensur nasihatname örnekleri de mevcuttur. Şairler/yazarlar okuyucunun ahlakî 
olgunlaşmasına katkı sunmak ve fikirlerini aktarmak gayesiyle türe ait nasihatname adını 
veya başlığını taşımayan örnekler de kaleme almışlardır. Yine bazı şeyhlerin ve kimi şairlerin 
divanlarında okuyucuya hitap ettikleri nazım şekli düzeyindeki örnekler türün müstakil eser 
niteliği taşımayan ürünleridir. Siyasetnamelerde de devlet fikri, yönetimi, adaletin tesisi, 
toplumsal huzurun sağlanması gibi konularda yöneticilere öğüt telkin edici fikirler çoğu 
zaman araya tarihî olaylar veya bazı hikâyeler katılarak işlenmiş, muhataplara nasihat telkin 
edilmiştir. Bilhassa Osmanlı sultanlarının çocuklarına yönelik vasiyetnameleri siyasetname 
özelliği taşıyan nasihatnamelerdir.  

Nasihatnameler daha çok toplumsal mesaj içeren eserlerdir. Nasihatname yazarları 
kendilerini sorumluluk makamında gördüklerinden ahlakî, dinî ve örfî bilgi ve duyarlılıklarını 
okuyucu kitlelere ulaştırma çabasında olmuşlardır. Toplumsal huzursuzlukların ve 
yozlaşmaların arttığı dönemlerde yazılan nasihatnamelerin sayısında da belirgin artışlar 
olmuştur. Zira yazar/şair yaşanılırlığın ancak ahlakî normlara uymakla mümkün olabileceğini 
öngörmektedir. 

Türk edebiyatında babadan oğula nasihatname özelliği taşıyan eserler ve metinler 
nasihatname türü içinde nasihatçinin ve muhatabının gerçek kişiler olması nedeniyle özel bir 
yer tutarlar. Bu eserlerde nasihat ve nasihatin bağlamı genele hitap eden eserlerden kısmen 
farklılıklar gösterir. Esasen bu eserlerde de şairler/yazarlar oğla-kıza veya toruna seslenirken 
geneli muhatap alırlar. Fikirlerini ve tecrübelerini genel okuyucu kitlesine aktarırlar; ancak bu 
eserlerde ve metinlerde babalık daha genel ifadeyle ebeveynlik kaygısı da bulunur. Hatip ve 
muhatap bellidir ve bu da öğüt verirken sıcaklık ve samimiyeti öne çıkarmaktadır. Devlet 
adamlarından âlimlere, şeyhlerden şairlere farklı kesimlere mensup pek çok müellif evlada 
dair kaygılarını nasihat-name olarak kaleme almışlardır. Yine bazı kurmaca eserlerde olay 
kahramanlarının anne-babaları aile şerefi ve toplumsal itibarı kaybetmemek için çocuklarına 
nasihat ederler. 
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Babadan veya daha genel ifadeyle ebeveynden çocuklara nasihat edildiğine dair 
bilgilerin geçmişi ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’e kadar götürülür. Kimi kaynaklarda 
Hz. Adem’in ve Hz. Nuh’un ölmeden önce çocuklarına dünya ve ahiret hayatıyla ilgili 
vasiyetlerinin olduğu yazılıdır (Köksal 2011: 68-105). 

Ebeveynden çocuklara nasihat geleneğinin Şark ve İslam toplumlarındaki izleri çok 
eskilere dayanır. Eski Mısır’da Kral Merikare’nin ve Kral Amenemhat’ın oğulları için kaleme 
alınmış öğütler vardır (Uğur 1992: 57). Kur’an-ı Kerim’de de Lokman’ın oğluna verdiği 
öğütlerden bahsedilmiş ve bu nedenle bu sureye de Lokman adı verilmiştir. Lokman suresinde 
bildirilen bu öğütler daha sonraları edebiyatımızda pek çok edebî kaynakta ve yazma 
mecmuada zikredilmiştir.  İran edebiyatında İslam’dan çok önceki dönemlerde kaleme 
alınmış nasihatnameler ve bunlar içinde de çocuklara hitaben yazılmış eserler mevcuttur. 
Âzerbud Mihrespend tarafından Sasanîler döneminde yazılan Enderz-i Âzerbâd 

Mihrespendân’da ele alınan düşünceleri ifade eden sözler, İslâm sonrası dönemlerde de Fars 

edebiyatında yaygın olarak yer almış, örneğin Keykâvus b. İskender’in (ö. 492/1098) 

Kabûsnâme adlı eserinde yoğun olarak işlenmiş, bir bakıma Kâbûsnâme, İslâmî renkleri de 

bürünüp Âzerbâd’ın öğütlerinin yeni versiyonu olarak ortaya çıkmıştır (Yıldırım 2005: 51-
90.) Kabusname’nin daha İslamî özellikli Türkçe çevirileri de farklı zamanlarda kaleme 
alınmıştır (Gökyay 2006:7-16). Fars edebiyatında yazılan bazı nasihatnameler daha sonraları 
Arapçaya tercüme edilmiştir (Yıldırım 2005: 51). İmam Gazali tarafından “Eyyuhe’l-Veled” 
adıyla yazılan ve “ey oğul” hitaplarıyla dinî, ilmî ve ahlakî öğütlerin aktarıldığı eseriyse İslam 
dünyasının en meşhur nasihatnameleri arasındadır (Aydın). 

Türk edebiyatında babaların oğullarına; dedelerin torunlarına, amcaların yeğenlerine 
öğütlerini içeren müstakil eserler ve bazı kısa metinler mevcuttur. Türk edebiyatında bugünkü 
bilgilerle babadan oğula öğüt geleneği içinde müstakil bir eser olarak kaleme alınan ilk eser 
Keykavus’un Kabusname’sinin Türkçe çevirileridir. Bu eserden başka Zaifî’nin Attar’dan 
tercüme ettiği ve oğluna da nasihat verdiği eseri Gülşen-i Simurg’u, Diyarbakırlı Emirî’nin 
oğlu için yazdığı Nasihatname’si, Keşfî’nin Te’dipname’si, Nâbî’nin Hayriyye’si, Sünbülzade 
Vehbî’nin Lutfiyye’si, Erzurumlu Mehmed Necmeddin Efendi’nin Nusuhname’si, Kanuni 
Sultan Süleyman için Yavuz Sultan Selim tarafından yazdırılan Siyasetname’si, II. Murat’ın 
Fatih Sultan Mehmet adına yazdırdığı iddia edilen Nasihat-i Sultan Murad’ı mevcuttur. 
Devlet idarecisi, bazı şeyhler veya meşhur bazı âlimlerin oğullarına verdikleri vasiyetnameler 
de bu türden nasihatname örnekleri arasındadır (Kılınç 2006). Hüseyin Kadri Efendi’nin de 
Pend-i Mahduman adlı manzum bir öğüt risalesi mevcutsa da bu eseri oğlu için yazdığına dair 
bir kanıt yoktur. Ayrıca şair eserinde zaman zaman “sizler” hitabıyla müritlerine 
seslenmektedir (Ergin: 2003). 

 Ebeveynden çocuklara öğüt anlayışı bazı kurmaca eserlerde de dikkat çekmektedir. 
Bilhassa bazı aşk mesnevilerinde annelerin kızlarına aşk hadisesi ve iffeti koruma 
hususundaki öğütleri toplumsal anlayışı yansıtması açısından önem arz etmektedir. 
Siyasetname, pendname, mevizename içeriği bulunan bazı mesnevilerde ve bazı olay 
anlatımlı eserlerde de şairler babalardan çocuklarına nasihat telkin edilen hikâyeler ve kıssalar 
anlatmıştır. Örneğin Şemsettin Sivasî’nin İbretnüma’sı bir padişahın çocuklarıyla olan 
sohbetini ve bu konuşmalar etrafındaki öğütlerini konu alır (Çöm 2007). Ahmed-i Dâî 
tarafından kaleme alınan “Vasiyyet-i Nuşirevan-Adil be Püsereş Hürmüz-i Tacdâr” adlı 
mesnevi de Nuşirevan’ın oğluna yaptığı nasihatlerin Arap ve Fars edebiyatlarında yazılan 
eserlerinin Türkçe örneğidir. Bu mesnevide de sultan bir babanın devlet ve kişilik etrafında 
oğluna verdiği öğütler aktarılmıştır (Yeniterzi 2006). Diyarbakırlı Lebib, Abdî, Erzurumlu 
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Zihnî, Yenişehirli Avnî, Keçecizade İzzet Molla ve Esad Muhlis Paşa gibi bazı şairlerin 
divanlarında da çocuklara yönelik nasihatname örneklerine rastlanmaktadır. Nasihatname 
türünde değerlendirilen vasiyetnamelerin de edebiyatımızda pek çok örneği bulunmaktadır. 
Bunlar arasında Şeyh Edebalı’nın Osman Gazi’ye, Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi’ye, 
Orhan Gazi’nin, oğlu I. Murat’a vasiyetleri vardır. Bunlar dışında Sultan III. Ahmet’in yeğeni 
I. Mahmut’a vasiyeti de edebiyat kaynaklarımızda zikredilmiştir. Pek çok yazma mecmuada 
da Lokman Hekim’in, Şeyh Bedreddin’in, Kureyşi’nin, Şeyh Sühreverdî’nin ve pek çok 
Türkçe çeviri ve şerh nüshası bulunan İmam Gazalî’nin oğullarına vasiyetnameleri 
mevcuttur1.  

I. Babadan Oğula Nasihatname Yazma Sebepleri:  

Nasihatname yazarı/şairi ebeveynleri çocuklarına öğüt vermeye iten sebeplerin 
başında evlat kaygısı gelmektedir. Babalık, annelik veya büyüklük duygularıyla geride 
kalanlara daha güzel ve makbul bir hayat tarzının öğretilmesi ihtiyacı, ömür tecrübesinin 
sonraki kuşaklarla paylaşılması ve çocuklara yol gösterilmesi zaruretini doğurmuştur. 
Ebeveyn aynı zamanda terbiyecidir. Terbiye örnek olmayı ve yol göstermeyi, eğriyi doğrudan 
ayırt etmeyi bu da nasihat etmeyi zorunlu kılar. Esasen hem nasihat hem de terbiye anlayışı 
yarın kaygısını da içermektedir. Bu nedenle diğer dünya edebiyatlarında olduğu gibi Türk 
edebiyatında da ebeveynlerin çocukların yarınları için nasihat telkin ettikleri çok sayıda eser 
yazılmıştır.  

Babadan oğula nasihatin sebeplerinden bir diğeri dinî-ahlakî temele dayalı olarak 
babaların çocuklar üzerindeki dinî sorumluluklarıdır. Peygamberin “din nasihattir” sözü de 
hikmet ve hakikate dayalı esaslı bilgilerin çocuklara aktarılmasına, hayat tecrübelerinin 
paylaşılarak çocukların dersler çıkarması istenmesine sebep teşkil etmiştir. Ebeveyn, çocuğun 
hayatının dünya ve ahirete bakan yönlerinden sorumludur. Bu sebeple arkasında kişilikli, 
kendisini hayırla yad ettirecek salih ve saliha evlatlar bırakmak ister. Yine İslamî bilgilere 
göre sadaka-i cariye olarak adlandırılan ve kişinin ölümünden sonra da amel defterinde 
sevaplarının çoğalmasını sağlayan hususlardan biri de hayırlı evladın bu dünyada yapacağı 
hayırlı amellerdir. Nev’i-zâde Atayî Sohbetü’l-Ebkâr’ında baba oğul arasında geçen kısa bir 
hikâye anlatırken iyi yetiştirilmiş hayırlı bir çocuğun baba açısından kıymetini ifade eder: 

Eyleye pertev-i feyzi memdûd  
Gün gibi vire o zerrâta vücûd  
Terbiyet itmelidir ebnâyı  
Andırır rahmet ile babayı  
Vire mânende-i âsâr-ı cemîl  
Veled-i sâliha Hak 'ömr-i tavîl  
Lutfıla bî-kesi eyle ihyâ  
Ölmez oğuldur ider celb-i du’â  
Terbiyet ide şu ki huddâmı  
Hayrıla yâd olur anın nâmı        (Yelten, www.ekitapkulturturizm.gov.tr: s. 71)    
 
Halepli Edib de çocuklarla babaların aileden iyi nam alıp bu adla toplumda yer 

bulacaklarını ifade eder: 

                                                 
1 www.yazmalar.gov.tr> İmam Gazalî eserini her ne kadar öğrencisine yazdığı mektuplardan oluşturmuşsa da eserinin 
Eyyuhe’l-Veled (Ey Oğul) adını taşıması bu eserin babadan oğula yazılmış olduğu intibaını doğurmuş ve bazı mecmualarda 
nasihatler İmam Gazali’nin oğluna nasihati gibi başlıklarla değerlendirilmiştir. 
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Rızâ-cûyum degilse sıdk ile nehc-I sülükünde 
Bana şefkatle yâd etmek yakışmaz nâm-I ebnâmı 
Fesâd-I kâr-ı ebnâ hâr eder nâm-ı ebi zîrâ 
Ki tâ ebnâsı bed-nâm ola olmaz nâm-ı eb nâmı               (Mum 2004;91) 

Şüphesiz anne babaları nasihat vermeye iten sebeplerin en önemli nedenlerinden biri 
de çocuk sevgisidir. Lebib gibi şairlerin torunlarına yazdığı nasihatnameler; Emirî’in oğluna 
verdiği öğütler bu sevginin yansımalarını içerir. Aynı zamanda nasihatnamelerdeki hitap 
cümlelerinde yer alan sıcak ve müşfik üslup da nasihat vermenin çocuk sevgisiyle ilgisini 
göstermektedir. Pek çok ebeveynin çocuğunun meslek seçimiyle ilgili arzu ve tavsiyelerini 
aktarışı, Nâbî ve Sünbülzade Vehbî gibi şairlerin devlet endişesini bir yana bırakıp kendi 
çocuklarının rahatını ve huzurunu arzusu dâhilindeki öğütleri de buna örnektir. 

Toplumsal kabuller ve kurallar babanın oğula veya annenin kızına nasihat etmesinin 
bir başka sebebidir. Aile şerefi, saygınlık gibi endişeler babaların çocuklar üzerinde daha çok 
titizlenmesine neden olmuştur. Kimi ebeveynin çocuğuna evlilik hususunda öğüt verirken asil  
ailelerin kızlarıyla evlilik yapılması yönündeki tavsiyeleri de aile saygınlığını korumakla 
ilgilidir. Aşk mesnevileri gibi kurmaca eserlerde özellikle annelerin kızlarına aile şerefi, iffet 
ve itibar gibi konularda azarla karışık öğüt vermeleri şairlerin toplumsal kabullere olan 
bağlılıklarına işaret etmektedir. 

Bilhassa padişah babaları oğulları için nasihatname yazmaya yönlendiren en önemli 
sebebin devlet adamlığı sorumluluğu olduğu söylenebilir. Hatta bu türün bilinen ilk 
örneklerinin eski Mısır uygarlığında kral babalar tarafından oğulları için yazdıkları öğütlerdir. 
İslam öncesi İran edebiyatında da şah babalar tarafından çocukları için yazılan siyasetnameler 
vardır. Osmanlı yöneticilerinin de verdikleri öğütlerde devletin bekası, halkın idaresi, adaletin 
tesisi, iktidarın muhafazası gibi konulara çocuklarının dikkatlerini çektikleri, devredilen 
saltanata halel gelmeden idarenin devamını istedikleri görülmektedir. 

Üslup tercihinin de şair/yazarların oğulları için nasihatname yazmasına sebep olduğu 
söylenebilir. Zira Nâbî gibi bazı şairlerin genel üslubunun hikemî-didaktik tarzda oluşu, 
Sünbülzade Vehbî’nin Nâbî etkisinde kalması babaların oğulları için de eser yazmalarına 
neden olmuştur. 

Başta bazı şeyhler olmak üzere bazı babalar dünyada huzurlu ve yaşanabilir bir toplum 
arzusu içinde olduklarından oğullarını bu ideal dünyaya hazırlamak veya bu dünyanın bir 
parçası olarak uyumlu biri olarak yetiştirmek üzere öğüt aktarırlar.  

Bir başka sebep kurgusal yapıyla genele hitap isteğidir. Nasihatnamelerin pek çoğunda 
eserin dil özelliklerinin çocuklara göre ağır oluşu, bu eserlerdeki dilin şair/yazarın diğer 
eserlerinin dilinden çok farklı olmayışı babanın sadece çocuğunu değil, genel okuyucu 
kitlesini de dikkate aldığına işaret etmektedir.  

II. Babadan Oğula Nasihatnamelerde Üslup Özellikleri:  

Babadan oğula, anneden kıza, dededen toruna veya amcadan yeğene yazılan 
nasihatnamelerde görülen belirgin özelliklerden biri de hitap ve üsluptaki samimiyettir. 
Öğütçünün muhatabı çok yakınında olan kişiler olunca şairin üslubuna merhamet, iyilik ve 
koruyuculuk duyguları karışır. Başta hitap cümleleri olmak üzere eserin genelinde bu 
yaklaşımın izlerini görmek mümkündür: “Ey oğul, oğlum, püserim, canım, ey iki gözüm, ey 
vücud-ı kerim,  rahât-ı rûhum,  tenimin tâbı, dilin dermânı, gözümün nûrı, babanın cânı, ey 
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güzîde-güher, ömrüm varı…” gibi. Aynı şekilde kurmaca eserlerde de ebeveynlerce verilen 
nasihatte ve azarlamalarda da bu samimi ve sıcak üslup dikkat çeker. Bol emir ve istek kipli 
çümlelerin yanı sıra zaman zaman çocuklar için yapılan dualarla edebî metne münacat havası 
hâkim olur. 

Nasihatname yazarının üslubunda uyarı, telkin, emir, istek ve ihtar dikkat çekmektedir. 
Şair/yazarlar çocuklarına hayat veya devlet tecrübelerini aktarırken, “yap, yapma, yapsan iyi 
olur, bilmiş ol” yollu ifadelere sıklıkla müracaat ederler. Amaç öğüt vermek ve öğretmek 
olunca yukarıdan aşağıya bir bakış ve hitap kendisini ister istemez hissettirir. Bu bakış 
tabiatıyla öğretici üslubu doğurur. Nasihatnamelerin öğretmeyi, terbiye etmeyi amaç edinmesi 
genellikle didaktik anlatımı zorunlu kılar. Nasihat veren şair, yazar veya ebeveyn adeta bir 
bilge, bir öğretmen edasıyla öğüt aktarır. Nasihatin muhatabı olarak düşünülen çocuklar veya 
genelde okuyucular bu öğretici üsluba ihtiyaç duydukları öngörülen daha aşağı konumdaki 
kişilerdir.  

II.1.   Mizahî Üslupla Nasihat   

Ebeveynlerin çocuklarına yazdıkları metinlerde, verdikleri öğütlerde dikkati çeken bir 
diğer üslup özelliği ise mizahtır. Bazı eserlerde, nasihatnamelerde görülen ciddi ve hikmetli 
tavsiyeler yerini mizaha bırakır. Bazı şairler hayatta karşılaştıkları kimi durumları ve acı 
tecrübeleri aktarırken kendi yaşadıkları sıkıntının derecesini artırmak ve muhataba daha güçlü 
hissettirmek için mizahî üslubu tercih etmişlerdir. 

Diyarbakırlı Emirî mizahî üslupla nasihat eden şairlerdendir. Oğluna özellikle 
kadınlarla yaşayabilecekleri hususunda öğüt verirken devrinin kadın muhitlerini betimler. Ona 
göre kadınlar süs, giyim ve gezip tozmak konularında hep ister ve hiç yetinmezler. Onların 
arzularını yerini getirmek ve tatmin olmalarını beklemek mümkün değildir (Kaplan 2012: 73-
84).  

Babadan oğula nasihat geleneği içinde özellikle 18. asırdan sonra yerlileşme merakıyla 
dilde ve edebiyatta başlayan değişimin etkisiyle ağırbaşlı ve hikmetli söyleyişin yanı sıra 
mizahî bir üslupla yazılan şiirler de dikkati çeker. 

Oğula mizahî tarzda nasihat eden şairlerden birisi de Yenişehirli Avnî’dir. Onun hayatı 
boyunca iştigal etmekten muzdarip olduğunu belirttiği memurluk mesleğine oğlunun teveccüh 
etmemesini nasihat ettiği “Gedâ-yı Zaman” başlıklı şiiri aynı zamanda Osmanlı memurunun 
yaşadığı geçim sıkıntısını yansıtır (Turan 1998: 634-638). Şair şiirinde oğluna her ne iş 
yaparsa yapsın, hatta toplumda en bayağı ve en az iltifat edilen mesleklerle uğraşsa bile 
memuriyet hayatına girmemesini şiddetle tavsiye eder. Bu şiirde dönemin sosyal ve siyasal 
eleştirisini de bulmak mümkündür. Şair oğluna seslenirken kendisi ve kendisi gibi dönemin 
memuriyet sıkıntılarını yaşayanların durumlarını karikatürize eder. Avnî oğluna kendi 
sözlerine kulak vermesini ve bu konuda babasının yaşadıklarından ders çıkarmasını ister:  

Semt-i refâhı ister isen benden al haber 
Diñle nasihat-i peder-i pîri ey püser              
Oğlum gözüm nasihatim ancak budur sana 
Rızk-ı helâl gibisi içün eyle itinâ              

Avnî oğluna seslenirken önce görmüş geçirmiş, acı tecrübeler yaşamış ve derin bir 
pişmanlık içindeki bir memur ve baba olarak ciddi öğütler verir. Ona göre her ay, maaşı 
düşünmek tam bir kölelik halidir. Memuriyette namus-ı istikameti korumak ve mevcut düzeni 
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iffetle değiştirmek zor olduğundan rüşvete meyletmek her zaman ihtimal dâhilindedir. Zira 
maaşın çoluk çocuğun nafakasını temin etmeye yetmesi çok zordur. Memuriyyette Rum’a 
kulluk, Ermeni’ye kölelik edip herkese “bendeniz” demek gibi nahoş bir durum vardır. Avnî 
oğluna, Allah’ın rızık dağıtırken kısmet kapılarını sadece maaşla açmadığını, bu sebeple 
ticaret, ziraat, seyahat, satıcılık gibi işlerin denenmesini öğütler. Bundan sonra mizahî bir dil 
ve üslupla memuriyet hayatını karikatürize etmeye başlar.  

Avnî, bir memurun paraya ihtiyaç duyabileceği, borç para isteyebileceği ve mahallede 
yaşayabileceklerini tasvir ederek oğluna bütün bu durumlardan ders çıkarıp memur 
olmamasını tembihler:  

Beş on guruş içün ne bu sarrâfa ser-fürû’ 
Bayram gelince terzîye haffâfa ser-fürû 
Pâ-beste-i su’âl olup etrâfa ser-fürû 
Subh u mesâ revâ mıdur esnâfa ser-fürû 
Me’mûr olup gedâ-yı zamân olma zinhâr 
Muhtâc-ı nân ider seni dûnân-ı rûzgâr      
 
Beglikçi olma lustrocı bâgcı bekci ol 
Surna kaval çal ayı oynat elekci ol 
Birkaç eşek tedârik idüp git eşekci ol 
Mümkin degülse bunlar eger var köpekci ol  
Me’mur olup gedâ-yı zaman olma zinhâr 
Muhtâc-ı nân ider seni dûnân-ı rûzgâr     

Enderunlu Vâsıf bir kadının ağzından kızına nasihat ettiği muhammes şiirinde mahalle 
hayatının izlerini ve sıradan İstanbul kadının konuşma üslubunu başarıyla yansıtmıştır. Kızını 
evlilik ve aşk ilişkileri konusunda uyarma gereği hisseden anne bazen ciddi ama okunduğunda 
genel olarak mizahî bir hava veren bir üslupla ve yer yer alaycı bir dille öğüt verir. Annenin 
kızına nasihatlerinde bir devrin genel arzuları ve sıkıntılarıyla anne-baba endişeleri, ayrıca 
genç kızların heveslerini görmek mümkündür. 

Şiirin nakaratı olan “Olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol” ifadesi öğütlerin ana 
temasını özetler. Şiirde anne; kızından akıllı, hanım, ev işlerinde hamarat, kocaya vardığında 
onun rızasını alacak şekilde hareket eden, özentisiz, adamakıllı bir koca bulup olur olmaz 
kişilere ilgi göstermeyen, edepli, bir ayağı ve gözü dışarıda olmayan, bâtıl inançlardan 
haberdar ve tedbirli birisi olmasını ister. Bu şiirde Vâsıf İstanbul’un mahalle hayatından bir 
kadının üslubunu ve endişelerini şiirin havasına uygun şekilde başarılı bir dille aktarmıştır. 

Örneğin kadın, toplumun bugün de görmeye ve duymaya alıştığı bâtıl inançlar 
hususunda kızını sıkı sıkı uyarır:  

Dik çocuğun başına çörekotu sarımsak    
Sûsenle uyhu nüshası alub beşiğe tak 
Söndür kömür ki kötü nazardan ola uzak 
Gezmek senin nene gerek keferet otur işe bak 
Olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol              (Gürel: 537-541).  

Şiirde teklifsiz ve vakarsız konuşan bir kadının İstanbul ağız özellikleri kendisini 
hissettirir. 
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Siz de bacınla dâye bir yere gelin  
El birliğiyle yenge kadınlar tutub elin 
Var bir kibâr-zâdeye sardıragör belin 
….. 

Görüp kınalı elleri yüksünme hey düdük 

……….. 

Neymiş pateste telli pataküte yok deve 

………. 
Kız kaç yanımda vızlama sivrisinek gibi 
Fink urma iki yanına kırnak köçek gibi 
……….. 
Hay hay bâri yordamına güleyim biraz 
Turp sıkayım zerâfetine fos çoğ a bu nâz 
Gel tuzlayım da kokma seni vay zavallı kaz 

Vâsıf’ın bu şiirine Sermed’in yazdığı nazire de bu asırda mizahî tarzda yazılan 
nasihatnamelerden biridir. Sermed’in bir annenin ağzından kızına nasihat verdiği bu şiirinde 
asıl öğüt evlenmemek üzerinedir. Şiirin nakaratı “Nene lazım kocaya varma kızım taş başına” 
dizesidir. Şiirde anne, kızına kendisinden ibret almasını, kocasının elinden çok çektiğini ve 
ancak ölümüyle kurtulduğunu, evden dışarı çıkmasına izin verilmediğini, sürekli ev işleriyle 
meşgul olduğunu mizahî bir dille anlatır. Kızına koca diye evleneceği kişilerin anlayışı kıt, 
densiz olabileceğini, hiç yeri yokken çeyiz dizeceğini, hamilelik ve çocuk derdiyle 
boğuşacağını bunların her birinin bir dert olduğunu dile getirir ve evlenmemeyi tavsiye eder 
(Sermed; www.archive.org, 26-27). 

Sermed Divanı’nda “Bu Dahi Oğluna Nasihati” başlıklı ikinci bir mizahî nasihatname 
vardır. Bu şiirde de anne oğluna evlenmemesi yönünde nasihat telkin eder. Anne oğluna 
karısının ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini, komşu kızlarının kendisini evlenmek için 
azdırdıklarının farkında olduğunu, ev ihtiyaçlarının kendisince eksiksiz karşılandığını, genç 
olduğunu ve bekârlığın ve azadeliğin tadını çıkarmasını ve bu sebeplerle evlenmemesini 
nasihat eder (Sermed; www.archive.org, 27-28). 

III. Gelenek İçinde Anneden Kıza Nasihat 

Anne babalar toplumsal hayatın hassasiyetlerini dikkate alarak kendileri ve çocukları 
için saygınlık yitimine neden olabilecek hususlarda endişeli bir yaklaşımla çocuklarına 
nasihat ederler. Söz konusu anneler olunca bu hassasiyetlerin başında iffeti korumak ve dile 
düşmemek gelir.  

Kurgusal eserlerde şairin kurmaca dünyasından seslenen bazı anneler de esasen eser 
sahiplerinin toplumsal kurallar ve genel ahlak anlayışlarını ortaya koydukları gibi devrin 
annelik hassasiyetlerini de dikkatlere sunarlar. Bu eserlerde aşk derdine düşen ve aşkın acı 
etkisiyle genel ahlakın dışına çıkmasından korkulan kızlar uyarılır. Anneler bir yandan da 
erkeklerin aşklarına sadakat göstermemeleri halinde kızların mağdur olacağı ve aynı zamanda 
bu durumun aile itibarına halel getireceği yönünde nasihat telkin ederler.  

Vasıf’ın bir annenin kızına nasihat ettiği mizahî içerikli şiirine yukarıda işaret edildi. 
Bu şiirde anne kızına “olma sokak süpürgesi hanım hanımcık ol” diyerek özetle ondan ne 
beklediğini ifade etmiş olur. 
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Fuzûlî’nin Leyla ve Mecnun’unda Kays’a olan aşkından ötürü dile düşen Leyla, annesi 
tarafından uyarılır. Sitem, öfke ve öğütün iç içe olduğu bu uyarılarda anne, toplumsal kuralları 
ve aile itibarını dikkate alarak kızını terbiye etmeye çalışır (Doğan 1996: 111-116). Anne, 
kızına her gördüğüne meyletmemesini, heves ehli olmamasını, kimseyle oturup 
kalkmamasını, başkalarının hilesine düşmemesini, kızın adının aşkla anılır olmasının hem kız 
hem de aile için olumsuzluklara neden olabileceğini vurgular.  

Niçün özüne ziyân edersen 
Yahşi adunı yaman edersen 
Niçün sana ta’ne ede bed-gû 
Nâmûsa taalluk iş midür bu 
…. 
Her sûrete aks kimi bahma 
Her gördüğüne su kimi ahma 
Gözgü kimi katı yüzlü olma 
Nergis kimi hîre gözlü olma 
….. 
Ey iki gözüm yaman olur âr 
Namûsumuzı itürme zinhâr 
Biz âlem içinde nîk-nâmuz 
Ma’rûf-ı tamâm-ı hâs u âmuz         (Doğan 1996: 110-114)     
 
Bu eserlerde annelerin kızları için söylediklerinde ortak vurgu kızların ağırbaşlı olması 

ve hanımlıklarını muhafaza etmeleri üzerinedir. 

Örneğin Leyla’nın annesinin: 

Temkini cünûna kılma tebdîl 
Kızsan ucuz olma kadrüni bil     

beyti, Vâsıf’ın “olma sokak süpürgesi, hanım hanımcık ol” dizesiyle anlamca paraleldir.  

Yine Fuzûlî’nin  

Lu’bet kimi özüni bezetme 
Revzen kimi kuçeler gözetme     
 
Beytiyle Vâsıf’ın, “erlerle etme pencerelerden alışveriş” dizesiyle anlamca benzerdir. 

Leyla’nın annesinin gösterdiği tepkinin benzerine Lamii Çelebi’nin Veyse vü 

Ramin’inde de rastlanmaktadır. Bu mesnevide anne Şehrubânû kızı Veyse’yi Horasan 
padişahının oğlu Ramin’le yaşadığı aşktan dolayı aşk ve erkekler konusunda uyarıp nasihat 
telkin eder. Anne’nin kızını uyarmasını isteyen kişi ise Veyse’nin babası Mubed Şah’tır. 
Burada ebeveynlerin çocukları için nasihat yazma sebeplerinden olan aile şerefi ve 
koruyuculuk hisleri kendisini göstermiş olur. Sıfat-ı pend-i dil-bend ez-zeban-ı mader be-

ferzend (Anne dilinden evlada (verilen) gonül bağlayıcı nasihatlerin tasviri) başlığı altında 
anne Şehrubânû kızı Veyse’ye, genç erkeklerin heves ehli olduğunu, sahte ve geçici bağlılık 
gösterip sadakatten uzaklaşabileceklerini, onların tavırlarının esen rüzgârdan ve akan sudan 
farklı olmadığını, bülbülün süslü sözlerinden amacının hep güle konmak olduğunu belirtir. 
Anne iffet, şeref ve haya ehlinin ise her zaman başı dik ve saygın bir şekilde dolaşacağını 
kızına türlü benzetmelerle ihtar edip toplum ve insanların genel ahlakî zafiyetleri hakkında 
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öğütler verir. Yine Ramin’in aşk hususunda samimi olması hâlinde nikah hazırlığı görüp 
çeşitli hediyelerle beraber kızlarını kendilerinden istemesi gerektiğini belirtir: 

Revâ mıdur hatarlı yola gitmek 
Gerekmez altun adun bakır itmek 
…. 
Var umma bü’l-heveslerden vefayı 
Ki ibnu’l-vakt olur merd-i hevâyi 
….. 
Eser yildür hevâsı nev-cuvanun 
Akar sudur safası kâmranun 
…… 
Ten-i pakizeni alude kılma 
Dil-i sengineni palude kılma 
Yirün gül gibi dirsen olmasun har 
Yüri çek damenün kilden nahl-vâr      (Öztürk 2009: 401-405) 

Mesnevide annenin bu öğütlerine kızı Veyse tatmin edici ve ebeveynini kendisinden 
emin kılıcı cevaplar verir. Bu durum mesnevi şairinin eserini ahlaki normlara göre 
kurgulamasından kaynaklanır.  

Kızını aşk konusunda uyaran bir diğer mesnevi kahramanı da Şirin’in annesi Mehin 
Banu’dur. Hamidizade Celilî’nin ve Ahmed-i Rıdvan’ın yazmış oldukları Hüsrev ü Şirin 
mesnevilerinde bu öğüdün temeli nikâhsız beraber olunamayacağı hükmüdür (Tavukçu: 
ekitapkulturturizm.gov.tr, 121). Mehin Banu, Şirin ve Hüsrev arasındaki aşktan haberdar olup 
kızını uyarmak ister. Mesnevinin kahramanı Şirin’in güzelliğini övdükten sonra ona bu aşk 
hadisesini bildiğini ve Hüsrev’in aldatıcılık içinde olabileceğini ve bu yüzden oyuna 
gelmemesini özellikle ihtar eder: 

Didi aña [ki] ey ferzâne ferzend  
Ki sensin cümle hûbâna hudâvend  

……….. 
Şikîbini görüb ol nev-civânuñ  
Firîbine sakın aldanma anuñ  
Anuñ maksûdı vasluñdur cihânda  
Senüñ ‘aşkuñ getürdi anı bunda  
Visâlüñdür garaz ol nev-civâne  
Kalanını idinmişdür bahâne           (Tavukçu e-kitapkulturturizm.gov.tr: 336)                       

Bu mesnevilerde kızların mahrem olmayan erkeklerle nikâhsız arkadaşlık 
etmelerinden uzak durmaları gerektiği ısrarla öğütlenir. Böylelikle kızların karşı cinsle 
ilişkilerinin meşruiyet dayanakları belirtilmiş ve toplumsal kabullerin göz ardı edilemeyeceği 
hükmü pekiştirilmiş olur. 

 

 

IV. Babadan Oğula Nasihat Geleneği İçinde Yazılan Eserlerde Muhteva  

Babadan oğula nasihatnamelerde ele alınan konuların çerçevesi genel olarak benzerdir. 
Bunun sebeplerinin başında nasihatnamelerin dinî-ahlakî temelli oluşu gelmektedir. 
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Şair/yazar ebeveynin önünde bu konularla ilgili bazı örnekler mevcuttur. Bu sebeple üzerinde 
durulması gereken konulardan biri de Kur’an-ı Kerim’de adına sûre bulunan Lokman Hekim 
veya Lokman Hakîm olarak bilinen kişinin oğluna ettiği nasihatlerdir. Lokman Suresi’nin 13-
19. ayetlerinde Lokman’ın oğluna ettiği sekiz nasihatten bahsedilir. Bu nasihatlerin ilki tevhit 
inancıyla ilgilidir ve Lokman, oğluna Allah’a ortak koşmamasını öğütler (Kur’an-ı Kerim; 
Lokman/13). Diğer öğütler de din-ahlak ve kişilik üzerinedir. Lokman Suresi’nde Lokman’a 
hikmet verildiği üzerinde de durulur. 12. ayette “Andolsun ki biz, Lokman’a “Allah’a şükret” 
diye hikmet verdik.” denir. Pek çok ve birbirinden farklı tanımları olmakla birlikte “derin ve 
yararlı bilgi”, “hakikat ve ahlâkla ilgili kısa veciz sözler”, “varlıklar arasındaki alaka ve 
irtibatı, olaylar arasındaki sebep sonuç münasebetini anlamak maksadı ile harcanan çabalar 
sonunda elde edilen ameli, tatbikî ve tecrübî bilgi”, “bilgelik” (Önal 2007; 113-122) 
anlamlarına da gelen hikmet nasihatnamelerin önemli özelliklerinden biridir. 
Nasihatnamelerde ebeveynin çocuklarına verdikleri öğütlerde de yukarıdaki tanımlara 
uygunluk göze çarpar. Zira babaların verdikleri bilgi, vasiyet ve öğütler genellikle ahlaka ve 
kişilik gelişimine uygun olup, bir kısmı veciz söz niteliğindedir ve çoğu bilgelik içerir. 
Lokman Suresi’ndeki Lokman’a şükretmesi için “hikmet verdik” ifadesinde olduğu gibi Nahl 
Suresinde “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, 
fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Kur’an-ı Kerim 
Nahl/90) mealindeki ayette de öğüt ve öğütten maksat izah edilmiştir. Böylelikle nasihatin 
temelinde iyiliğe yöneltip kötülüklerden kaçındırma ve verilen öğütler üzerinde düşünüp 
uygulamanın esas alındığı belirtilmiştir. Klasik Türk edebiyatında da nasihatnamelerin 
tamamına yakınında iyilik tavsiyeleri ve kötülükten kaçınma anlayışı mevcuttur. Babalar da 
çocuklarına öğüt verirken bu anlayıştan hareket ederler. Kur’an-ı Kerim’de yukarıda işaret 
edilen ayetler ve Lokman Suresi’ndeki öğütlerde ele alınan konular babadan oğula 
nasihatnamelerin büyük çoğunluğunda işlenmiştir. Bu öğütleri kapsamlı hâlde ve daha çok 
İslamî temelde kaleme alan İmam Gazalî’nin Eyyuhe’l-Veled’inde, Keykavus’un 
Kabusname’sinde ettiği nasihatlerin benzerlerinin Türk edebiyatında şair ve yazarlarca da 
sıklıkla tekrar edildiği, hikmetin esas alındığı, nasihatin temelini dinî ahlak ve inançların 
oluşturduğu görülmektedir. Bu nasihatlerde şahsi ve örfi bilgi ve tecrübelerin yer aldığı da 
görülür. Lokman Hekim’in oğluna ettiği nasihatlerin Kur’an’dan biraz daha farklılaştırılarak 
manzum ve mensur olarak kaleme alındığı örnekler mevcuttur.  

Lokman Hekim’in oğluna nasihatleri Kur’an’da belirtildiğine göre birkaç ayettir; 
ancak Lokman Hekim’in ağzından olduğu iddiasiyla bazı yazma mecmularda kayıtlı 
nasihatnameler Kur’an-ı Kerim’den farklılıklar göstermektedir. Bu nasihatnamelerin bazıları 
da hacim olarak hayli geniştir. Bu durum Lokman Hekim’in oğluna nasihatlerinin halk 
arasında bilinmesinden dolayı onun adına birbirinden farklı rivayetlerin ve öğütlerin 
oluşmasına, halk hafızasında “hikmet”in Lokman’la anıldığına işaret etmektedir. Bundan 
başka şair/yazar/çevirmen veya müstensihlerin çeviri yaparken hayli rahat davrandıklarını, 
duyup öğrendikleri rivayetlere kendilerinden de eklemeler yaptıklarını söyleyebiliriz. Nitekim 
İmam Gazali’nin Eyyuhe’l-Veled adlı eserinin Türkçeye yapılan manzum ve mensur 
çevirilerinde dikkati çeken hacim farklılıkları da bunu kanıtlamaktadır (Söz konusu 
tercümeler için bkz. Terceme-i Eyyuhe’l-Veled, (Milli Küt.), 06 Mil. Yz. A, dvd no: 561; 
(İstanbul Millet Küt.), 34 Ae Şer’iyye 22/5; (Milli Küt.), 06 Mil. Yz. A 7705, dvd no: 499.). 
Lokman Hekim nasihatleriyle ilgili aşağıda bir yazma mecmuadan aldığımız nasihatler 
Kur’an’daki öğütlerden farklılık arz etmektedir: 

“Ḥaẑret-i Loḳmân’ın oġluna eyledigi naṣiḥatdir 
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Sırrını ṣaḳla, az söyle. Ġavġayı birden fikret eyle, bilâsebeb ḫusûmet eyleme. Kimseye 

zemm itme. Fuḳârâyı tahḳir eyleme. Uluya riʾayet eyle. Bilmedigin şaḫṣa muḳârin olma. 

Seninle ʿadaveti geçmiş olana tîz iʿtimâd itme. Ele girmesi muḥâl olana bî-ḥuẑûr olma. 

Ġarîbiñ musîbetine şâd olma. Musîbete ṣabr eyle. Tali’iñ elvirmekle maġrûr olma. Mütevâẑı 
ol. Evvel fikr eyle soñra söyle. Sırrını oğlana ve ‘avrete fâş eyleme. Sırrıñı ulu eyle. Mücâdele 

eyleme ve’s-selâm.”(Mecmua 06 Mil yz. A 3116). 

İncelediğimiz Lokman Hekim’in oğluna nasihatlerinin manzum olarak kaleme alındığı 
bir başka yazma macmuada da nasihatlerin çok daha hacimli olduğu ve konu çeşitliliğinin de 
fazla olduğu dikkat çekmektedir (Mecmua Milli Küt. 06 Hk 1664). Mecmuadaki öğütlerin 
farklılığına örnek olmak üzere bazı beyitleri alıntıladık: 

Tahir ol dâim salavatı pîşe kıl 
Hem azab-ı duzehi endîşe kıl 
…. 
Hem koma beytinde beyt-i ‘ankebût 
Nâkıs olur ol ziyâde oldukça kut 
…. 
Başıñ altına koma şalvarını 
Otururken sarma hem destârını 
Dişiñ ile kesme hergiz rîşini 
Tırnağıñla oynama hem dişini 
…. 
Ay gün tutulsa hem kılma nazar 
Ol nazardur gözlere ‘ayn-ı zarâr 

Bu birbirinden ve Kur’andaki aslından farklılıklarla beraber bütün nasihatnamelerde 
dinî inanç esasları, günlük hayatla ilgili düşünceler, kâmil kişilik ve dünya ve ahiret 
mutluluğu gibi konular ele alınmıştır. Ebeveynin çocukları için yazdıkları nasihatnamelerde 
ele alınan konular hayli geniş olmakla beraber genel hususlar birbirine benzerdir. Söz konusu 
nasihatnamelerde şair/yazarlarca en çok işlenen konular bazı genel başlıklar altında 
değerlendirilebilir. 

IV.1. Dinî Öğütler:   

Pek çok ebeveyn çocuğuna nasihat verirken onun dinî terbiyesini de ihmal etmemiştir. 
Babadan oğula nasihat geleneği içinde müstesna bir yeri olan ve oğlu Ebul Hayr Mehmet için 
yazdığı eseri Hayriyye’de Nabî, nasihatnamesinin ilk bölümlerini tamamen dinî öğretiler 
üzerine kaleme almıştır. Nabî oğluna, İslamın şartları ve bu ibadetleri yapmanın yücelik, 
fazilet ve güzelliklerine dair hem bilgi hem de öğüt verir (Pala 2004). 

Zâifî Gülşen-i Simurg’unun “Vasiyet-i Mevlânâ Za’îfî be-Ferzendân-ı Hod” başlıklı 
kısmında oğluna nasihat ederken daha çok dini meseleler üzerinde durur. Zaifî, oğluna şeriat 
yolundan ayrılmamasını, bu yolun peygamber yolu olduğunu, harama yaklaşmamasını, 
itikadını sağlam kılmasını, dinden çıkaran düşüncelerden uzak durmasını, Sünniliğe dair 
mezhebî özellikleri öğrenmesini, günahtan kaçınmasını, tevbe etmesini, Hakk’a yönelip bol 
bol af dilemesini, beş vakit namazı vaktinde kılmasını, farz ibadetleri zamanında eda 
etmesini, İslam’ın şartlarını eksiksiz yerine getirmesini, teheccüd ve kuşluk namazı gibi nafile 
ibadetlerle de meşgul olmasını öğütler: 

İy gözüm nurı ve gönlümde çerâğ 
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Dinle Abdullah Muhammed dut kulağ 
…… 
Şer’ fi’li ma’rifet kavl-i resûl 
İtikadidür hakikat rast yol 
…….. 
Günde yüz kez Hakk’a istiğfâr kıl 
Zikr-i Hakk’ı rûz u şeb tekrâr kıl 
Eyle her farzı edâ tâ vkt-i merg 
Key sakın evkât-ı hamsı itme terk          (Özuygun 1993; 408-410) 

Lebîb’in de torunlarına verdiği dinî nasihatler türün diğer örneklerinden çok farklı 
değildir. Torunu Emin’den farzlarını yerine getirmekte üşengeçlik göstermemesini, 
fâsıklardan kaçınmasını ister. Yine torunu Refi’nin de mizacının, edebinin ve vakarının 
şeriata uygun olmasını temenni eder (Kadıoğlu 2003; 247-252). 

Abdî de oğlundan din yolunu tutup bu yoldan ayrılmamasını öğütler (Güzelova 2008).  

Sünbülzade Vehbî oğlu Lutfullah’tan her işini İslam’a uygun olarak yapmasını ister. 
Yine dini kuralları dikkate almasını telkin eder (Beyzadeoğlu 2004; 80).  

Şeyh Şahabeddin’in oğluna vasiyeti büyük oranda dinî endişeler ve öğütlerle doludur. 
Şeyh, oğluna Kur’an-ı Kerim okuma, hadis, fıkıh, namaz oruç gibi ibadetler, helala ve harama 
dikkat etmek gibi konular üzerinde durur. Oğluna dine bid’at sokanlardan ve câhil sofulardan 
uzak durmasını öğütler (Mecmua 06 Mil. Yz. A 1874) . 

IV.2. Kişilik ve Ahlaka Dair Öğütler:   

Abdî, Nizamî’nin eserinden çeviri yaptığı Heft-Peyker’inde oğluna iyilerle beraber 
olmasını, kötülerden kaçınmasını, cömert olup muhtaçları gözetmesini, hile düşünmemesini, 
yürekli olmasını, kederden uzak durmasını, hüner ehli olanlardan hüner öğrenmesini ve 
tembel olmamasını öğütler (Güzelova 2008: 251-257). Abdî’nin bu öğütleri, Kadı Fadlullah 
tarafından on altıncı asırda kaleme alınan Düsturu’l-Mülk Vezirü’l-Melik adlı 
siyasetnamesinin ikinci bâbında sultan babanın oğullarına verdiği öğütlerlerle benzerdir 
(Altay 2008: 146-156).  

Ahmed-i Da’î’nin Vasiyyet-i Nuşirevan be-Tacdar-ı Hürmüz başlıklı mesnevisinde de 
sultan babanın sultan adayı oğula öğütleri arasında kötü söz söylemekten kaçınmak, öfkeyi 
kontrol etmek, verdiği sözde durmak, ikiyüzlülükten kaçınıp tevazu sahibi olmak gibi ahlaki 
konular yer alır (Yeniterzi 2005: 16-17). 

Şeyhülislam Ebu Suud Efendi’nin pek çok yazma mecmuada yer alan oğluna ettiği 
kısa nasihatinde benzer öğütler mevcuttur. O, oğlundan kibirden kaçınmasını, nasihatini 
dinlemesini, salih kişilerle beraber olmasını ister (Mecmua 06 Mil. Yz. A 562). 

Şeyh Şahabeddin de oğluna vasiyet ederken mütevazi ve edepli olmasını, çok 
gülmemesini, övgüye aldanmayıp yergiyle mahzun olmamasını ister (Mecmua 06 Mil. Yz. A 
1874). 

Diyarbakırlı Lebib, torunları Emin ve Refi’îden kibirli olmamalarını, tembellikten 
kaçınmalarını, yalandan ve çok konuşmaktan uzak durmalarını, fakirlere yardım edip cömert 
olmalarını, cimrilikle anılmamaları gerektiğini, yumuşak huylu, vakarlı olup hile ve 
hıyanetten ve para düşkünlüğünden uzak kişiler olmalarını, nasihat, dua ve temenni havasında 
öğütler (Kadıoğlu 2003: 247-252). 
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Erzurumlu Zihnî de oğluna nasihat ederken onu hileli işlere meyledip halka rezil 
rüsvay olmaması için uyarır. Zihnî’nin öğütleri daha ziyade eğitim ve ilimle ilgilidir. Bir şair 
olan Zihnî oğluna özellikle şiir ve edebiyat ilmine yönelmesi, bu alanlarda çalışması 
hususunda nasihat eder: 

Mütefennin olagör ‘ilme çalış 
Benim oğlum edeb ü hilme çalış 

Şair, oğluna içindeki şairlik cevherini örtmemesini, şirin faydalı olduğunu, şiiri 
usulünce okumasını tavsiye eder. Zihnî oğluna aynı zamanda dini bilimlerde de gayret 
göstermesini, kum ve yıldız falcılığı gibi bilgileri öğrenmesini ancak bu bilgilerle amel 
etmemesini, gramer ilmini, belagati ve fıkıh ilmini de bilmesi gerektiğini bütün bu bilimleri 
öğrenmenin kişiyi yüceltip kalbi güzelleştireceğini ifade eder: 

Mütefennin mütehallis oldu 
‘ilm ü hikmetle necâtı buldu 
 
Elde tefsir ü hadisi tutagör 
Kendini gayri ‘ulûma dahi ur 
…… 
Bu fünûn cümlesi âliye olur 
Kalbe sahbâ-yı zülliyye olur      (Macit 2001: 131-132) 

Keşfî, oğlu Ata için yazmış olduğu eseri Te’dip-name’de insan ömrünü yirmi yaşına 
kadar beşer; yirmi yaşından sonra onar yıllık dönemlere ayırır ve her bir dönemle ilgili 
ihtiyaçları ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunları dinî-dünyevi ve ahlaki hususları 
göz önünde bulundurarak oğluna nasihat üslubunda aktarır (Üst 2006). Eserinin başında 
dünya hayatının faniliğinden her şeyin gelip geçiciliğinden bahseder. Keşfî oğluna dünyada 
asıl olanın iyi bir ad bırakmak olduğunu, iyilik yapmanın faziletini, garazkârlığın kötülüğünü, 
heves ehli olmanın zararlarını anlatır. Kin tutmanın, kadınlarla yersiz münasebetlerin, içki, 
esrar gibi alışkanlıkların zararları, gençlikte çalışıp mal toplamanın, bir işi layıkıyla yapmanın 
değeri ve faydaları gibi hususları  aralara yer yer kıssalar, kısa hikayeler ekleyerek öğütler.  

Zaifî’nin, oğlu Abdullah Muhammed’e öğüt vermek üzere Attar’ın Pendname’sinin 
Türkçeye manzum çevirisini yaparak kaleme aldığı Gülşen-i Simurg’unda da kişilik 
eğitimine, ilme, edebiyata, ibadet hayatına dair nasihatler vardır. Zaifî de oğluna gıybetten ve 
başkasına hasetten uzak durmasını, haliyle dilinin bir olmasını ve doğru sözlü olup, riya ve 
yalana bulaşmadan kalbini diline uydurmasını nasihat eder: 

Kalbüni uydur diline dâyima 
Toġru söyle eyleme kizb ü riyâ 
…….. 
Giybet itme kimseye kılma hased 
Vir zekâtun maluñ olsa itme sed       (Özuygun 1993: 410) 

Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde gezilerine nasıl başladığını anlatırken, kurmaca olma 
ihtimali yüksek bir olay anlatır. Babası kendisine seyahat izni verirken bazı öğütlerde bulunur. 
Bu öğütlerin çoğu toplumsal nezaket kuralları ve kişilik ahlakıyla ilintilidir. Evliya’nın babası 
bazı öğütler verir: “Ey oğul!.. İyi adın keme takma ve keme yoldaş olma zararın çekersin. 

Yürü ileri gözüm, kalma geri. Alay bozma, tarla basma, yârân pâyine sarkma. Komadığın yire 

el uzatma. İki kişi söyleşirken dinleme, nân u nemek hakkın gözet, nâ-mahreme nazar edüp 
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ihânet etme,. Da‘vetsiz bir yire varma, varırsan emn [ü] emân yirde ehl-i ırza var. Mahrem-i 

esrâr ol, her meclisde istimâ‘ etdiğin sözleri hıfz eyle. Evden eve müsâferet edüp söz gezdirme, 

zemm ü nemm ü gıybet u mesâvîden ârî ol. Halûk ol, herkesle hüsn-i ülfet edüp lecûc ve 

zebân-dırâz olma. Senden ulular önünde gitme, ihtiyârlara ri‘âyet et. Dâ’imâ tâhir olup her 

muharramât-ı menhiyyâtdan perhizkâr ol. Evkât-ı hamseye müdâvemet edüp salah-ı hâl ile 

mukayyed olup ilme meşgûl ol.”(Evliya Çelebi 1998:37) 

Nâbî, oğluna faziletli ve iyi bir insan olmanın gereği olarak tokgözlü olmasını, 
başkalarıyla alay etmekten, hiciv ve mizahtan uzak durmasını, iyilik ve cömertlik yolundan 
sapmamasını, güzel huyun gerekliliğini, başkalarının arasında laf taşıyıp nifak ve 
arabozuculuktan uzak durmasını öğütler  (Pala 2004: 106-134). 

Vehbî de oğlundan kimseyle alay etmemesini, kötülerle dostluk kurmamasını, 
mütevazi olmasını, giyimine dikkat etmesini, yumuşak huylu olmasını öğütler. Oğluna verdiği 
öğütler arasında kıskançlık, mal toplama, içki içme, kahveye gitme, kuşçuluk yapmak gibi 
olumsuz iş ve hasletlerden uzak durmasını; misafirperverlik, sözünde durma, fakire yardım 
etme, ana babaya saygılı olma, komşuyla iyi geçinme gibi makbul eylemler içinde 
bulunmasını nasihat eder (Beyzadeoğlu 2004: 32-33). 

IV.3. Meslekî ve İlmî Öğütler: 

Nâsihlerin nasihat ettikleri konularda kendi mesleklerinin payı vardır. Babaların 
tecrübe sahibi oldukları konular üzerinden meslekî duyarlıklarını oğullarına aktarmaya 
çalıştıkları görülmektedir. Örneğin hayatını memurlukla idame eden Yenişehirli Avnî 
çocuğunu kendi mesleğini tercih etmekten men edici öğütler verir. Yine bürokratik 
mekanizmayı yakından tanıyan Nâbî devrinin gözde mesleklerini kendi tecrübeleri 
doğrultusunda oğluna işaret eder. Sünbülzade Vehbî’nin yaptığı da pek farklı değildir. Şeyh 
Şehabeddin’in kısa nasihatnamesinde de oğlu sadece dini konular dikkate alınarak uyarılır. 
Şeyh, oğluna ibadetlerini hakkıyla yerine getirmesini, bilerek anlayarak Kur’an okumasını, 
tembel ve bahaneci sufilerden uzak durmasını nasihat eder (Mecmua 06 Mil. Yz. A 1874).  

Zaifî 16. asırda müderrislik yapmış biridir. Onun oğluna, mesleğinin etkisiyle de, 
çeşitli bilim dallarında kendisini yetiştirmesine ve öğrenim yapmasına dair öğütleri 
mevcuttur. Bu öğütler bu türden eserlerin pek çoğunda karşılaşılabilecek türdendir. Zaifî 
oğluna gramer ve belagat bilgilerini öğrenmesini, tıp, mühendislik, astronomi,  astroloji ve 
matematik bilimlerinin yanı sıra fıkıh, tefsir, kelâm, hadis ve usûl gibi İslâmî bilimlerde de 
kendisini yetiştirmesini nasihat eder: 

Okı sarf u nahv ü mantık hem kelâm 
Pes meânî vü beyân iy nik-nâm 
‘İlm-i tıbb u hendese hey’et nücûm 
Hoş riyaziyatdan kesb it ‘ulûm 
Fıkh u tefsîr ü hadîs ü hem usûl 
Bul ferâyize teyekkünle vusûl               (Özuygun 1993: 409) 

Osmanlı Devleti içinde bazı idari görevlerde bulunan Nâbî, münasebetinin olduğu bazı 
devlet yetkilileriyle yakınlığı olan ve bu sebeple pek çok meslek erbabının yaşadığı sıkıntıları 
yakinen bilen biri olarak oğluna hangi mesleği seçmesi gerektiği yönünde nasihat telkin eder. 
Ona göre rahat ve huzurlu yaşamanın öncelikli şartı basit yaşamaktır. Bu sebeple mevki ve 
rütbece çok ilerlemeyi istemek sadece kişinin derdinin de büyümesine neden olur:  
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Câh-ı ser-şârdan olma memnûn 
Derdin olur büyüdükçe efzûn 
Devlet âheste gerekdür cârî 
Katı memdûh degül ser-şârî 
…. 
Mansıb u câha heves-kâr olma 
Tâleb-i izzet içün hâr olma 
Ehl-i mansıbda bulunmaz rahât 
Hâl-i bî-azldedir emniyet                (Pala 2004; 224) 

Nâbî, paşalık mesleğini oğluna nasihat etmez. Ona göre paşalık patırtılı gürültülü, 
vebali bol, huzuru az ve sonu kötü olan bir meslektir. O, tanıdığı vezirlerin ve paşaların pek 
çoğunun aslında bulundukları makamdan hoşnut olmadıklarını bilir. Nâbî’ye göre kadılık ve 
kassamlık da tercih edilebilir mesleklerden değildir. Zira onun gördüğü bu meslek 
mensuplarının çoğu olumsuz örneklerdir ve işleri hemen her zaman harama yakındır (Pala 
2004: 222-251). 

Şeyhülislam Ebu Suud Efendi ve Şeyh Şahabaddin de oğullarından ilimle meşgul 
olmalarını, bilhassa dinî ilimleri öğrenmekte gayret sarf etmelerini isterler. 

Lebîb’in torunlarından özellikle öğrenmelerini istediği meslek ya da hünerlerin 
başında hüsn-i hat sanatı gelmektedir. Hatta onun divanındaki 44. manzume hüsn-i hat 
redifini taşıyıp torunu Emin için tergib-nâme beşlığıyla yazılmıştır. Şairin Divanı’ndaki 43. 
manzume de diğer torunu Refi’î için temennilerini dile getirdiği ve aynı zamanda torununa 
öğüt verdiği bir münâcâttır. Şair bu manzumede de torununun hüsn-i hat sanatında 
ilerlemesini ve ilimde ileri düzeyde olmasını arzular. Nitekim Divanı’ndaki 45. Manzume 
“tergib-nâme-i hüsn-i hat ve berâ-yı Emîn Molla Emîn Hod” başlığını taşır ve şair torununu 
hüsn-i hat sanatına yönlendirmeye çalışır   (Kadıoğlu 2003: 247-252). 

Sünbülzade Vehbî Nâbî’ye öykünerek kaleme aldığı Lutfiyye’sinde oğluna bazı 
mesleklerle ilgili bilgi ve nasihat verir. Vehbî de Nâbî gibi oğlunu makam mevki sevgisinden 
uzak tutmaya çalışır. Ona göre makam sahipleri her an azledilme korkusu yaşarlar. Bu yüzden 
mevki düşülecek bir kuyu gibidir. Yine oğluna meslek seçimiyle ilgili olarak sık sık meslek 
ve iş değişmemesini, bunun sakıncalı bir iş olduğunu belirtir. O. Ayrıca oğlunun vakıf 
görevlisi ve vergi memuru olmamasını ister. Ona göre seçilmesi gereken en iyi meslek ulema 
mesleğidir (Beyzadeoğlu 2004: 118-134).  

Şeyhülislam Ebu Suud Efendi’nin oğlu için kaleme aldığı kısa nasihatnamede de ilmî 
ve dinî unsurlar öne çıkar (Mecmua O6 Mil yz. A 562).  

Keşfî de oğluna okuyup ilim tahsil etmenin faydalarını, hüsn-i hat, gramer ve belagat 
bilmenin gereklerini, fıkıh bilmenin ve bu bilgilere göre amel etmenin önemini vurgular. 

Meslekî kaygıların nasihate dönüştüğü eserlere örnek olarak Keykavus’un eserinden 
Türkçe’ye aktarılan Kâbusname’de, Sultan I. Süleyman’ın, oğlu Beyazıd’a yazdığı şiirde ve 
III. Ahmet’in yeğeni I. Mahmut’a yazdığı şiirde devlet endişesi öne çıkar. Nâsihler oğullarına 
devlet yönetimiyle ilgili nasihat ederek kendi ilgi alanlarını edebî esere aktarırlar.  

Evliya Çelebi de babasından çıkacağı gezilerle ilgili aldığı öğütleri nakleder. Babası 
ona gezilerini ayrıntılı ve güzel bilgilerin aktarıldığı bir kitaba dönüştürmesini ister: “Kibâr-ı 

evliyâullah ziyâretleriyle meşgûl olup cümle ziyâretgâhları ve her diyârın menâzillerinde olan 
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deşt [u] hâmûn ve kûh-ı bülend, ahcâr [u] eşcârâtları ve büleydelerin evsâfıyla tahrîr edüp âb 

[u] hevâsı ve ibret-nümâ âsârları ve kal‘aların fâtihi ve bânîsi ve dâiren-mâdâr cirmiyle 

tahrîr edüp Seyâhatnâme nâmıyla bir tomar te’lîf eyle.” (Evliya Çelebi 1998: 37).  

IV.4. Devlete Dair Öğütler: 

Adaletiyle meşhur olmuş İran kahramanlarından Nuşirevan’ın oğluna ettiği 
nasihâtlerle ilgili olarak Arap ve Fars dillerinde bazı eserler kaleme alınmıştır (Yıldırım 
2005). Ahmed-i Dâî de bu öğütlerden yola çıkarak Türkçe eserini kaleme almıştır. Ahmed-i 
Dâî’nin eserinde Nuşirevan oğlu Hürmüz’e adalet, halka karşı iyilik, dünyanın geçiciliğinden 
ötürü saltanatla kibirlenmeme, dünyada iyi ad bırakma, danışarak iş yapma, ilim, yumuşaklık, 
hizmet edenleri taltif, itaatsizleri cezalandırma gibi bir sultanda olması gereken niteliklerle 
ilgili öğüt verir (Yeniterzi 2005: 16). Osmanlı Devleti döneminde siyasetnamelerden birkaçı 
sultanların oğulları için yazdırdıkları veya tercüme ettirdikleri eserlerdir. Bu eserlerde padişah 
babanın sultan adayı oğlunu eğitmek, devlet yönetimiyle ilgili tecrübelerini aktarmak ve 
devletin uzun ömürlü olmasını sağlamak için gayret ve endişe içinde olduğu görülür.  

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey kayınpederi Şeyh Edebali’den devlet 
düzeni ve halk idaresiyle ilgili olarak nasihat alır. Şeyh Edebali Osman Bey’e sabır, tevazu, 
merhamet,  azim, işlerini vaktinde yapma, sözünü tutma, büyüklere saygı gösterme ve cesaret 
telkin edici öğüt verir (Kılınç 2005: 40). 

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin ölmeden evvel oğlu Orhan Gazi’ye 
ettiği nasihat veya vasiyet Aşıkpaşazade’nin Tevârih-i Al-i Osman’ında zikredilmiştir. Osman 
Gazi’nin öğüdünde Allah’ın rızasına göre iş yapması, bilmediği hususlarda danışması, halka 
iyi davranıp emrindekilere ihsanda bulunması tavsiye edilir.  

“’Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi’ye vasiyetin bildirir: 

Ol eyitdi kim oğul ben öldüğüm vakit beni Bursa’da şol Gümüşlü Kubbe’nin altında 

koyasın didi. Ve bir kimse kim sana Tanrı buyurmadığı sözü söyleye, sen anı kabul etme ve 

eger bilmezsen Tanrı ‘ilmin bilene sor didi. 

……. 

ve bir dahi sana mutî’ olanları hoş tut. Ve bir dahi nökerlerine dâim ihsân idici ol. 

Senin ihsânın anların tuzağıdır dedi.” (Âşıkpaşazade http://www.archive.org: 32). 

Bu nasihatnamelerden biri Orhan Gazi tarafından yazıldığı iddia edilen ve oğlu I. 
Murat’a nasihat telkin edilen şiirdir. Şiirde Orhan Gazi, oğluna halka adaletle davranmasını, 
halkı gözetmesini, din yolundan ayrılmamasını nasihat eder. 

“Elâ ey meyve-i bâg-ı murâdım 
Şeh-i âlî-neseb Sultan Muradım 
Zuhûr-ı dîni dâim nasb-ı ‘ayn et 
Vücûdın hil’atin ‘adl ile zeyn et 
Re‘âyâ hıfzına sa‘y et hemîşe 
Şerî‘at etba‘ına eyle pîşe 
Resûlullâh şer‘in pîşvâ kıl 
Mu‘în-i dîn olup nasb-ı livâ kıl 
Çü istiklâl buldun saltanatda 
‘Adalet eyle dâim memleketde 
Bu fânî mülkde mağrûr olma zinhâr 
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Tarîk-i şer’iden dûr olma zinhâr”          (İsen-Bilkan 1997: 37-38) 

Bu nasihatnamelerden bir diğeri II. Murat tarafından Mercimek Ahmet’e tercümesi 
yaptırılan Keykâvus’un Kabusname adıyla meşhur nasihatnamesidir. Eser Yıldırım 
Beyazıd’ın oğlu Süleyman ve Germiyanoğullarından Süleyman Şah adına da tercüme 
edilmiştir. Ancak Mercimek Ahmet’in tercümesi daha meşhur olmuştur. Çeviride yazar 
kendince uygun gördüğü pek çok kısmı yeniden telif edercesine kaleme almıştır. Eserde kırk 
dört bab vardır ve yazar bu babların her birinde farklı konular hakkında nasihat verir. Eserin 
son bablarında devlet yönetimine dair incelikler anlatılır (Gökyay 2006).  

II. Murat, oğlu için bir nasihatname kaleme aldıranlardan biridir. Der Medh-i Pîrî veya 
Nasihat-i Sultan Murad Han adıyla da bilinen eser Cicero’nun De Senectute adlı eserinin 
Marino di Cavalli tarafından yapılan uyarlamanın tercümesi olup Mütercim Murad Bey 
tarafından uyarlama eser hüviyetinde yeniden kaleme alınmıştır. Eserde II. Murat’la oğlu 
Fatih Sultan Mehmet’in sohbeti esnasında Sultan Murat, oğluna insanın bazı hasletlerini övüp 
bazı fikirler aktarır. Eserde padişah, oğluna insan hayatının yaşa bağlı aşamalarının olumlu ve 
olumsuz özelliklerini, hayatta mutlu olmanın yollarını, akıllıca hareketin ve sağduyunun 
yararlarını, insanın dünya tutkusunun ve zevk ve sefahata dair zaaflarının zararlarını, sabırlı 
olup her şeyin zamanında yapılmasının, tecrübeyle iş yapılmasının faydalarını, sağlığın 
kıymetini ve sağlıklı olmanın kaidelerini misaller ve kendi hayatı üzerinden öğütler. Padişah 
ayrıca bu dünyanın fani olduğunu bu sebeple hayatta ahrete hazırlanacak faaliyetlerin içinde 
olmanın, örneğin iyilik yapmanın, ibadet etmenin, hayatın anlamını idrak etmenin gereklerini 
açıklayıp öğüt verir. Eser genel olarak bir siyasetname değil nasihatnamedir; ancak padişahla 
oğlu arasında yer yer devlet idaresi hakkında konuşmalar geçmekte ve padişah, oğluna bu 
konularda da nasihat etmektedir. Ayrıca eser boyunca padişahın kendi hayat macerası 
üzerinden örnekler vermesi bir sultanın öğütlerine ister istemez siyasetname özelliği de 
katmaktadır. Padişah, oğluna hiçbir zaman fenalıkla, güçle, kılıç zoruyla ve acelecilikle karar 
vermemesini, her şeyin vaktini beklemesi gerektiğini, devlet işlerinde ve halkın idaresinde 
aklın kullanılması gerektiğini, sadece kılıç gücüyle elde edilen başarıların kısa sürdüğünü, 
devlet adamına basiret ve tedbir de gerektiğini, aklın kılıçtan üstün olduğunu, tarihte yaşanmış 
bazı hadiseleri örnek göstererek açıklar (Tuncer 2012:7). 

Oğluna nasihat eden padişahlardan biri de Yavuz Sultan Selim’dir.  O da oğlu Kanunî 
Sultan Süleyman için devlet yönetimiyle ilgili öğütlerini aktarır (Karal 1942: 37-44) Bu 
nasihatname-içerik itibariyle siyasetname-Kanunî’nin isteği üzerine yazılmıştır. Bu yönüyle 
eser benzerlerinden ayrılır. Zira oğlun nasihat isteği üzerine yazılmıştır. Daha çok bir ceza 
kanunnamesi özelliği taşır. Birkaç sayfadan oluşan siyasetnamede Yavuz, oğluna görev 
yaptığı Manisa sancağında karşılaşabileceği bazı suç hadiselerine karşı ne şekilde hareket 
etmesi ve suçlulara ne tür cezalar vermesi gerektiğini açıklamıştır. 

Osmanlı padişahlarından III. Ahmet, Patrona Halil ve beraberindeki yeniçeri taifesinin 
isyanından sonra tahtını kaybeder. Bu hadiseden sonra yerine yeğeni I. Mahmut tahta geçer. 
Sultan Ahmed, devlet yönetiminde tecrübe ettiği aksaklıkları, aynı hatalara düşmemesi için 
yeğeni I. Mahmut’a nasihat üslubunda bildirir ve ona dua eder (Altınay 2010: 102-103).      

Doğrudan bir nasihatname olmayıp oğlu Şehzade Bayezid’in yazdığı mektuba cevap 
olarak Kanunî tarafından murabba nazım şeklinde yazılan şiir bir babayla oğul arasında geçen 
taht kavgasının trajik tarafını aksettirir. Kanunî’ye karşı isyan ederek Osmanlı kuvvetleriyle 
yaptığı savaşı kaybeden Bayezid İran’a sığınır. Devletler arasındaki müzakerelerden sonra 
İran tarafından Osmanlı’ya iadesine karar verilen Bayezid babasından af dileyen bir mektup 
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kaleme alır. Kanunî bu mektubuna cevaben onu affedebileceğini araya bazı öğütler 
yerleştirerek ifade eder. Kanunî, oğluna işlediği kusurlardan ve masum kanı dökmesinden 
dolayı tevbe etmesini öğütler. Ona göre oğlu sürekli isyan edip, sultan fermanını dinlemeyen 
biridir. Bu sebeple hem onun suçunu ortaya koyar hem de yapması gerekenleri belirtir. 
Kanunî oğluna kendisini itaat şartıyla affedebileceğini söyleyip tövbe etmesini öğütler. 

Adem adın itmeyen Mecnûna sahralar durak 
Kurb-ı tâatdan kaçanlar dâima düşer ırak 
Tan degüldür dir isen vâ hasretâ dâd el-firak 
Bî-günâham dime bâri tevbe kıl cânum oğul    (İsen-Bilkan 1997: 135-136). 

Klasik edebiyat geleneği içinde kahramanları şahlar ve vezirler olan Heft-Peyker ve 
Hüsrev ü Şirin ve Veyse vü Ramin gibi bazı mesnevilerde devlet idaresinin ele alındığı 
bölümler bulunmaktadır. Örneğin Ahmed-i Rıdvan’ın Hüsrev ü Şirin’inde hikâyenin 
kahramanı olan Perviz’e babası devlet yönetimiyle ilgili öğüt verir. Şah, oğluna adaletin 
tesisi, orduya ve halka ihsan, cömertlik, kalem ehline iltifat, tevazu, makamlara ehliyetli 
kişileri atamak hususlarında nasihat eder (Tavukçu: 245-247). 

IV.5. Ailevî Meseleler:  

Diyarbakırlı Emirî oğluna aynı evde başka erkek kardeşle kalmanın sakıncalarını 
anlatır. Ona göre çokbaşlılık huzursuzluk nedenidir. 

Bir eve lâzım olacak bir kişi 
Tâ ki nizâm-âver ola her işi 
Kelle ki bir olmaya gayrısı pâ 
Soñra gelür her kafadan bir sadâ    (Kaplan 2102: 79) 

Emirî’ye göre kardeşin huyu kötü olsa içilen su bile zehir olur. Şayet kardeş sefahat 
düşkünü ise uyuşmak zordur. İki kardeşin huyu çok farklı olursa eminlik olmaz. Erkek 
kardeşle aynı evi paylaşmak aile mahremiyeti açısından da sıkıntılıdır. En mahzurlu şey ise 
evli ve çocuklu kardeşle aynı evi paylaşmaktır. Bu durumda kadınların her biri Rabiatul 
Bedeviye gibi olsalar bile evden fitne eksik olmaz. Kardeş zengin olsa minnetle yedirir. Fakir 
ve muhtaç olsa ilgilenmesi sıkıntılıdır. En iyisi aynı evi erkek kardeşle paylaşmamaktır: 

Emirî’nin eserinde erken yaşta evliliğin zararları, kadınların taleplerini karşılamanın 
zorlukları ve bütün bunlardan doğacak huzursuzluklar da yer yer mizahî bir dille öğütlenir 
(Kaplan 2012: 80-81). 

Bu tür babadan oğula nasihat verilen eserlerde dikkat çekilen ailevi hususlardan biri de 
eş seçimiyle ilgilidir. Ailenin sağlam temeller üzerine kurulmasının birinci aşaması uygun bir 
eşle evlenmektir. Nâbî oğluna evleneceği kızda hangi özellikler bulunması gerektiğini 
anlatırken eş adayını iyi incelemesini ve güzel huylu birini seçmesini öğütler. Nâbî’ye göre 
evlenmek için seçilecek en iyi eş bazı kusurları olmasına rağmen Gürcüler ve Çerkeslerdir. 
Nâbî oğluna eşi ve çocuklarının rahatı için evinin masrafını gelirine göre ayarlamasını öğütler 
(Pala 2004: 208-222). 

Sünbülzade Vehbî de oğluna Nâbî yolunda öğütler vermekten geri durmaz. Vehbî’ye 
göre evlenilecek kadın için hür ve güleryüzlü, tatlı dilli ve evlenmemiş olanı tercih etmelidir. 
Vehbî, oğluna düzenli ve kusurları giderilmiş, çok büyük olmayan bir ev seçmesini, çoluk 
çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamasını, ayağını yorganına göre uzatmasını, şefkatli olmasını ve 
hoş geçinmesini öğütler. 
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Virmeyen hânesine hüsn-i nizâm 
Göremez rûy-i safâ vü ârâm 
……..   
Masrafın uyduragör irade 
Tâ ki gamdan olasın âzâde 
Lîk evlâd ü ‘iyâli koma ac 
Eyleme gayriye asla muhtâc 
…. 
Mâ-hasal dâiren olsun mazbût 
Hâneni eyle nizâma merbût (Beyzadeoğlu 2004: 144-145)   

Zaifî, oğluna nasihat ederken baba ve anaya ayette işaret olunduğu gibi muamele 
etmesini ve kardeşleriyle de iyi geçinmesini öğütler: 

Atan ana kâr-ı ‘âyet kıl müdâm 
Her karındaşunla dirlik kıl tamâm (Özuygun 1993: 410) 

IV.6. Görgü kuralları 

Diyarbakırlı Lebib, torunlarına nasihat ederken onlardan davet edilmedikleri yere 
gitmemelerini, sofralarda hırs ile ve görgüsüzce yemek yememelerini, başkalarının kusurlarını 
görmezden gelmelerini, öğütler (Kadıoğlu 2003: 144-145). 

Vehbî de oğlundan yerine göre ve adabınca konuşmasını, boşboğazlıktan uzak 
durmasını, kem sözden kaçınmasını, yerine göre çok konuşmayıp iyi dinleyici olmasını, 
yalandan uzak durmasını tavsiye eder. Yine kimseyle alay etmemesini, kimseyi hor 
görmemesini tembihler (Beyzadeoğlu 2004: 31). 

Evliya Çelebi’nin babası da kendisine görgü kurallarına dair nasihat eder. Babası 
ondan davet edilmediği yere gitmemesini, münasebeti olduğu kişilerden sürekli ricada 
bulunmamasını, herkesle oturup kalkmamasını ve her şeyi konuşmamasını, büyüklere saygı 
göstermesini ve temiz olmasını öğütler (Evliya Çelebi 1998: 37). 

Keçecizade İzzet Molla, oğlu Reşad’a, az konuşmanın ve toplum içinde dilini 
tutmanın gereğiyle ilgili didaktik üslupta yazdığı bir gazelle öğüt verir. İzzet Molla susmanın 
sebeplerini insanın yaradılışındaki hikmete ve edinilen tecrübelere bağlı olarak izah etmeye 
çalışır. Oğluna her zaman bir söyleyip iki susmasını ve edep çerçevesinde kalmasını zira 
Allah’ın insana konuşması için bir dil ve susması için iki dudak verdiğini hatırlatır: 

Dâ’ima bir söyleyip iki sükût et kıl edeb  
Bir zebân virdi sana Nutk-âferînin iki leb     

İzzet Molla boş konuşanların nefeslerini boşa tükettiklerini, dilin sivri ucunun seçme 
durumu olmayınca konuşmamasını, halkın anlamadığı ve anlamak için sözlüğe ihtiyaç 
duyacağı sözleri en seçkin belagat kitaplarından alınmış olsa bile söylemekten kaçınmasını 
örneklemelerle telkin eder. Şair, daha sonra kendi şairliğini överek sözlerinde ilahi feyiz 
olduğunu ve oğluna baba nasihatlerini kulağına küpe etmesini öğütler. 

Çünki cevherdir biraz ağır da gelse ey Reşâd 
Kurta-i gûş eyle kim fikrinde kalsın nush-ı eb (Ceylan-Yılmaz 2005: 364)    

 

SONUÇ 
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Klasik Türk edebiyatında babadan oğula daha genel ifadeyle ebeveynden çocuklara 
nasihatname yazma anlayışı birçok ulusun edebiyatlarında olduğu gibi pek çok eser ve nazım 
şekli düzeyindeki şiir örnekleri ve az sayıda mensur örnekle var olmuştur. Bu eserlerde ele 
alınan konular diğer nasihatnamelerle büyük benzerlik arz eder. 

Babadan oğula nasihat yazımının temelinde nasihatnamelerin pek çoğunda olduğu gibi 
dinî anlayış esas alınmış, iyilik ve güzellik unsurları öne çıkarılırken, dinde yeri olmayan, 
toplumca benimsenmeyen ve kötülük içeren her türlü tutum davranış ve inanış ise çocuklar 
için olumsuz hususlar olarak açıklanmış ve bu eylem ve alışkanlıklardan uzak durulması 
nasihat edilmiştir. Ebeveynin öğütlerinden temel amaç çocuk eğitimi olmuştur. Babaları öğüt 
vermeye ve bu nedenle yazmaya iten sebepler ise daha çok evlat kaygısı ve çocuk sevgisi 
olmuştur. Bu durum üsluba da etki etmiş; nispeten daha sıcak ve samimi bir dil kullanılarak 
nasihate dayalı öğretici anlatım tercih edilmiştir. 
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THE USES AND GRATIFICATIONS APPROACH OF TV SERIES VIEWERS IN 

TURKEY 

 

Mehmet Özer Demir∗∗∗∗  Zuhal GÖK DEMİR∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Abstract 

The aim of this paper is to investigate the TV series watching habits of Turkish 

viewers based on the uses and gratifications approach. The research for this paper was carried 

out in Antalya, Turkey among 313 respondents. It is proposed that viewers watch the TV 

series in order to satisfy their specific needs. However, it was found that TV series produce 

unintended viewer needs. It can be suggested that unintended outcomes neglected by the uses 

and gratifications approach, which posits the viewer active, makes the viewer inactive.  

Keywords: Uses and gratification approach, product placement, TV series, 

TÜRKİYE’DEKİ DİZİ İZLEYİCİLERİNİN KULLANIMLAR DOYUMLAR 

YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ 

Öz 

Çalışmanın amacı kullanımlar ve doyumlar yaklaşımına dayanarak izleyicilerin dizi 

izleme alışkanlıklarını incelemektir. Bu çalışma için gerçekleştirilen alan araştırması Antalya 

ilinde 313 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. İzleyicilerin dizileri belli bir takım ihtiyaçları 
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karşılamak amacıyla takip ettiği belirtilmektedir. Ancak dizilerin izleyiciler için beklenmeyen 

yeni ihtiyaçlar ürettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle izleyicileri aktif olarak 

konumlandıran kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının göz ardı ettiği beklenmeyen sonuçların 

aslında izleyicileri pasif konuma ittiği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: kullanımlar doyumlar yaklaşımı, ürün yerleştirme, TV dizileri 

 

1. Introduction  

In the last decade the number of TV series in Turkey has increased enormously.  These 

series have gained considerable attention both in Turkey and neighbouring countries, 

especially in Greece, Bulgaria, Albania, Croatia, Azerbaijan, Uzbekistan, Ukraine, and 

Middle East countries. Furthermore TV series in Turkey have begun to take place in 

international festivals. For instance, the Monte Carlo Television Festival has announced that 

“Asi,” a soap opera in Turkey, is the second most watched TV series; followed by 3 billion 

households, in 67 countries.  

Recently in Turkey viewers tend to watch TV series every night consequently 

resulting in an extraordinary increase in their numbers. This situation leads to a formation of a 

“TV series culture” that affects society and culture itself. TV series, reflecting various life 

styles, draw viewers from different socio-economic backgrounds (Gültekin 2006) and thus 

attracts the masses. Hence, the beginning of a “TV series culture” has taken hold. Both 

women and men, and even children (Cesur and Paker 2007; Aral et al. 2011) watch TV series 

every night. Furthermore, the viewer cannot identify the distinction between reality and 

fiction in the series. When Çakır, the main character in the serial “Kurtlar Vadisi” died, a 

group of individuals even performed a funeral in a mosque (Demir 2007; Yaylagül 2010). 

Due to both the immense effect of the series and widespread follow of series, new marketing 
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capabilities for Turkish brands are offered because usage of branded products presented in 

series can be used for an innovative advertisement channel worldwide offering local Turkish 

firms’ development. Tiago (2007) has already indicated that adaption of new communication 

and information technologies effects on local development. Determining the perceptions and 

attitudes of consumers regarding the acceptance of the products has always been important for 

marketers and communicators (Nadiri and Tümer 2010). This paper, therefore, researches the 

effects of product placement in series in order to test whether viewers meet certain needs as 

stated by uses and gratifications approach or at the end of the process other unintended needs 

of the viewers are reproduced through the series. 

 

2. The Model 

This study assumes the existence of a relationship between involvement, 

connectedness and satisfaction towards a series and researches product placement in series 

watching behaviour from the point of the uses and gratifications approach. 

2.1. Connectedness 

“Connectedness” refers to the nature and intensity of the relationship between the 

series and viewers watching the series. It is proposed that connectedness extends beyond the 

mere viewing experience by capturing the extent to which a series contributes to viewers’ self 

and social identities extending beyond the emotional arousal and the intensity of attention of 

series watching behaviour and captures the para-social relationships viewers create with their 

series and the characters in those series (Russell et al. 2004, p 152). This research also 

performed the original scale developed by Russell et al (2004). The survey scale is composed 
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of sixteen questions under escape, fashion, imitation, aspiration, and paraphernalia factors 

(Russell and Puto 1999; Russell et al. 2004).  

The escape factor represents the emotional or therapeutic element that connects a 

viewer to a television program. People lose themselves in television because it helps them to 

forget their problems as well as providing a form of escape. The modelling factor describes 

how much an individual relates his/her life to the characters in the program. Viewers regularly 

relate to characters and thus model a part of their lives by following them. The fashion factor 

displays how extensively a television program viewer is influenced by a character’s 

appearance. Connected viewers are known to copy styles of their favourite characters.  

The imitation factor measures an individual’s tendency to imitate a character, such as 

phrases and voices. This factor is related to the modelling factor; however, it is a more 

shallow expression of identification with the characters, whereas modelling represents a 

deeper connection.  

The aspiration factor only takes affect with the most highly connected viewers. It 

represents the desire to take part in the television program or meet its characters.  

The paraphernalia factor analyses the degree to which people collect items to bring the 

television program and its characters to life. This includes books, magazines, toys, etc.  

2.2. Involvement 

Although there are varying definitions for involvement, the research defines involvement as 

“a person’s perceived relevance of the object based on inherent needs, values and interests” 

(Zaichkowsky 1985, p. 342), as involvement is a function of personal importance or interest 

in a stimulus (Celsi and Olson 1988). The study utilizes the Personal Involvement Inventory 

(PII) (Zaichkowsky 1994). The original scale captures the concept of involvement for 
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products. It is based on the three areas that affect a person’s involvement: personal, physical, 

and situational.  

The personal area consists of inherent interests, values, or needs that motivate one 

toward the object. The physical area contains characteristics of the object that cause 

differentiation and increase interest. The situational area describes something that temporarily 

increases relevance or interest toward the object. Although the original Personal Involvement 

Inventory is a 10 item semantic scale, in this research items are asked in a 5-point Likert-type 

scale in order to represent the higher the value, the higher the involvement. 

2.3. Satisfaction 

Satisfaction is an affective reaction to media use that reflects the gratification of 

viewers’ motives for viewing television programs. Satisfaction is an important concept 

because it is associated with personal fulfilment, pleasure, positive evaluations of the 

program, and greater exposure to television (Perse and Rubin 1988; Godlewski and Perse 

2010). Items measuring satisfaction are adopted from Ferguson and Perse (2004). 

 

3. Uses and Gratifications Approach  

Katz stated that the studies on media have focused on what media do to people, but 

what should be focused on is how people use the media (Yaylagül 2008). According to Katz, 

individuals have psychological and social needs. Individuals have certain necessities in order 

to maintain their lives. These needs should be satisfied in order to remove tension felt by 

individuals in their daily lives. Escape, entertainment, and spending leisure time are 

considered as psychological needs of our age (Bayram 2008) and some of these needs are met 

by the media. When people use the media, some of their needs are satisfied and accordingly 
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this means that people use the media consciously to satisfy their needs (Coleman et al. 2008). 

To escape a stressful life, to be aware of the world around them, to spend a good time, to be 

informed about clothing, drinking, eating, services, relaxation, to keep up with fashion etc. are 

the gratifications that the media provides to individuals (Erdoğan and Alemdar 1990, p. 111). 

For instance, watching a certain TV program meets entertainment needs, watching news or 

reading a newspaper meets the information needs and thus the individual satisfies his/her 

daily needs. 

The main purpose of uses and gratifications approach is to explain the reasons why 

people choose a specific medium over alternative communication media and to elucidate the 

psychological needs of why individuals use a particular medium. This paradigm assumes that 

users are goal-oriented in their behaviour and are aware of their needs (Cheung and Lee 

2009). 

According to Katz et al. (1974, p. 20) needs have certain social and psychological 

basis. Mass media is expected to satisfy these needs. With these expectations people tend to 

be dependent on mass communications and consequently needs are satisfied and perhaps in 

the process individuals quite often obtain other unintended gratifications. 

The uses and gratifications approach differs from other theoretical perspectives in that 

it regards viewers as active media users as opposed to passive receivers of information. In this 

approach it is conceived that the viewers use media in accord with its benefits (Pasquier 1997, 

cited in, Aydın 2007). Furthermore they seek media content consciously and voluntarily in 

accordance with their will and needs. They are aware of their needs and they choose media 

contents consciously (Cheung and Lee 2009). In contrast to traditional media effect theories 

which focus on “what media does to people” and assumes viewers are homogeneous, the uses 

and gratifications approach, on the other hand, is more concerned with what people do with 
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media (Katz 1959). This approach suggests that people’s needs influence what media they 

would choose, how they use certain media and what gratifications the media provides them. It 

allows viewers’ personal needs to use and respond to the media, which is determined by their 

social and psychological background. Thus, viewers can read and interpret the media 

messages differently and also can draw a different conclusion than the given message. This 

approach takes notice of the subjectivity and the reason of the viewer. Accordingly media is 

regarded as a satisfying source of needs. 

Having conducted empirical studies on uses and gratifications approach, Aydın (2007) 

states that the media content is determined by the viewers. However, direct viewer 

participation in the mass media is regarded as impossible by many researchers (Oskay 1992). 

The media content does not provide the viewer free and infinite choices, and the viewer must 

consume what the media provides (Yaylagül 2008). 

Another criticism towards this approach is the possibility of unintended outcomes at 

the end of the process (Yaylagül 2008). In fact the study, carried out on TV series is based on 

the hypothesis that viewers watch a series in order to meet certain needs but at the end of the 

process other unintended needs of the viewers are reproduced through the series. In the light 

of this, the hypotheses are the following: 

 

H1: There is a positive relationship between involvement and commitment towards a TV 

series.  

H2: There is a positive relationship between commitment and uses and gratifications  

H3: There is a positive relationship between involvement and uses and gratifications  

H4: There is a positive relationship between satisfaction and uses and gratifications  

H5: There is a positive relationship between brand placement and uses and gratifications. 
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H6: Women watch TV series more than men. 

H7: As the level of education increases the rate of watching TV series decreases  

H8: As the age increases the rate of watching TV series increases  

H9: As the income increases the rate of watching TV series decreases.  

 

4. Method  

Research was carried out in Antalya with convenience sampling of 313 respondents. 

The questionnaire form is designed to measure five dimensions: involvement, commitment, 

uses and gratifications, satisfaction and brand placement.  The first dimension contains ten 

items (Asriel 2006) targeting the involvement level of viewers towards a TV series.  The 

second dimension contains fourteen items (Baker 2008) targeting viewers’ commitment levels 

towards a series. The third dimension contains eight items (Cheung and Lee 2009) measuring 

viewers’ needs (whether social, interpersonal communication, entertainment, relaxing and 

spending time) according to the uses and gratifications approach. Three items (Cheung and 

Lee 2009) are used to measure viewers overall satisfaction level towards a series and four 

items (Garza 2003) to measure viewers attitudes towards product placement. The 

questionnaire form also contains items regarding demographics.  

4.1. Reliability and Validity Tests 

In order to test the reliability of the study, Cronbach’s alpha is calculated for all of the 

dimensions (0.666 for involvement; 0.859 for commitment; 0.816 for uses and gratifications 

approach; 0.897 for satisfaction, and 0.714 for product placement). All Cronbach’s alpha 

values are good, except for involvement as acceptable (George and Mallry 2003, cited in 

Gliem and Gliem 2003, p. 87). In order to test construct validity (Cronbach and Meehl 1955), 
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factor analysis with the principal component method and varimax rotation is performed and 

shown in Table 1.  

According to factor analysis results, commitment1, involvement2, product 

placement1, and product placement4 items are removed from further analysis as they have 

low communalities. Observed factor structure shows that related items are collected together 

as expected, however it is also observed that dimensions are split into unexpected dimensions 

meaning that there are sub-dimensions. Nine factors explain 69.576% of the variance. 

 

Table 1: Factor Analysis Results in Test Construct Validity 

 Factors 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Involvement8 .778         

Involvement6 .769         

Involvement10 .756         

Involvement1 .657         

Involvement9 .654         

Involvement4 .640         

Uses and Gratifications3  .789        

Uses and Gratifications2  .786        

Uses and Gratifications4  .775        

Uses and Gratifications1  .723        

Commitment10  .613        

Commitment7   .826       

Commitment6   .821       
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Commitment5   .770       

Commitment8   .577       

Commitment9  .434 .447       

Satisfaction3    .826      

Satisfaction2    .820      

Satisfaction1    .819      

Commitment3     .762     

Commitment2     .731     

Commitment4     .633     

Uses and Gratifications7      .861    

Uses and Gratifications5      .823    

Uses and Gratifications6      .747    

Commitment12       .798   

Commitment11       .796   

Commitment14     .407  .617   

Commitment13     .452  .546   

Product Placement3        .892  

Product Placement2        .885  

Involvement3         .824 

Involvement5         .776 

Involvement7         .590 
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4.2. Findings 

4.2.1. Demographics 

The sample is predominantly female (62.9% female), young (64% between the ages of 

18-25), from a low socio-economic background (50.1% with income below $1,000), not 

graduated (84.3% not university graduate 15.7% university graduate), and TV series followers 

(49.8% watch 1-3 series per week, 33.9% more than 4, and only 5.4% do not follow any 

series).  

4.2.2. Frequency Tests 

Frequencies show that 67.1% of the respondents love watching TV series, 45.6% think 

series are interesting, 36.8% think series are very meaningful 26.7% think series are very 

important, and 40.7% think series are a necessity. Results are interpreted as viewers love TV 

series, and they are stick to series, and that viewers give meaning to TV series.  Frequencies 

also show that viewers are committed to a series: 56.8% of the respondents admire the actors’ 

and actresses’ clothes, 52.6% admire their haircuts, and 37.2% is eager to buy the clothes 

used by the actors and actresses. Similarly, 37% of the respondents are eager to buy the 

products used in series, and 58.8% wants to see the places the series is shot. It can be 

suggested that TV series create their own fashion, and viewers tend to follow it. It is obvious 

that the series watched only for entertainment and free time purposes have unintended side 

effects and that emerge new demands. 

In addition, 31.9% of the respondents use the speeches in their daily lives 18.7% 

imitates the gestures and postures, and 18.3% imitate the characters in a series; 43% of the 

respondents are eager to act in a series and 53.4% want to meet with the actors and actresses.  

It is interpreted that the viewer admire series characters, and they imitate them as they want to 
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be like them. This finding is supported by the study of Erjem and Çağlayandereli (2006), in 

which it is claimed that viewers tend to consider TV series characters as role models. The 

survey also found that 31.3% of the respondents said that they find clues in solving problems 

in their daily lives in a TV series, 31.4% said that they learn new ideas related to their lives, 

and 22.6% said they gain insights related to their daily lives. It can be interpreted that TV 

series mean more than entertainment to the viewers as the characters are considered as a role 

model in their daily lives. Viewers tend to associate and adopt the theme, the events, and the 

characters in TV series to their daily lives (Gültekin 2006).  At the same time 13.2% of the 

respondents claimed that they follow a series for interpersonal relations and 27.7% just for 

fun, spending time and to rest. 

In order to research whether viewers have negative attitudes towards product 

placement, a frequency analysis was performed. Although 31.3% of respondents disapprove 

producers receiving money from manufacturers for placing their brands in a series, and 30% 

find product placement in series unethical as they effect consumers decisions, 55.2% of the 

respondents, on the other hand, find product placement not disturbing, and 54.4% of the 

respondents think the presence of brand name products in a series makes the series more 

realistic. The findings are interpreted as viewers do not have feelings of consumer guilt 

(Dedeoğlu and Kazançoğlu 2010) about product placement, furthermore presence of brand 

names in a series is considered as product placements help viewers’ needs in following 

fashion. However, it can also be suggested that a series creates its own fashion using brands.  

4.2.3. Hypothesis Tests 

 In this section of the study the research hypothesis are tested. First, the existence of a 

relationship between involvement and connectedness with a series is tested using the Pearson 

Correlation Coefficient. The Pearson coefficient is a parametric test used to find the 
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relationship between two variables measured at least with ordinal scale. The coefficient is 

between -1 and +1 values, the sign of the coefficient represents the relationship’s direction, 

and a value closer to 0 represents a weak relationship. Positive values represent direct 

relationship where negative values represent inversely proportional relationship. The 

calculated Pearson Coefficient values are given in Table 2. The values suggest a statistically 

significant positive relationship (p < 0.01; the Pearson correlation coefficient = 0,383) 

supporting H1. Results also support evidence of a positive relationship between connectedness 

and uses and gratifications (p < 0.01; the Pearson correlation coefficient = 0.491) confirming 

H2. Involvement and uses and gratifications are also positively correlated (p < 0.01; the 

Pearson correlation coefficient = 0.264) confirming H3. Uses and gratifications and 

satisfaction are also positively correlated (p < 0.01. The Pearson correlation coefficient = 

0.515) confirming H4. Uses and gratifications and attitudes against product placement are also 

statistically positive related (p < 0.01 with the Pearson correlation coefficient = 0.182) 

confirming H5. These findings support that there is a positive relations between uses and 

gratifications approach and satisfaction, product placement, commitment, involvement which 

means that the possibility of unintended outcomes neglected by the uses and gratifications 

approach can be reproduced at the end of the process through series.  
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Table 2: Pearson Correlation Coefficients 

Correlations  

  

Involvement Connectedness 

Uses and 

Gratifications Satisfaction 

Product 

Placement 

Involvement Pearson 

Correlation 

1 .383** .264** .358** .272** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 279 254 269 273 279 

Connectedness Pearson 

Correlation 

.383** 1 .491** .460** .288** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 254 277 267 270 277 

Uses and 

Gratification 

Pearson 

Correlation 

.264** .491** 1 .515** .182** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .002 

N 269 267 300 295 300 

Satisfaction  Pearson 

Correlation 

.358** .460** .515** 1 .237** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 273 270 295 303 303 

Product Placement Pearson 

Correlation 

.272** .288** .182** .237** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .000  

N 279 277 300 303 313 

** Correlation Coefficient is significant at p < 0.01 (2-tailed). 
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In order to test whether women follow a series more than men (H6), a chi-square test is 

performed. The Chi-square analysis supports evidence of a statistically significant difference 

between women and men’s weekly followed series averages (p < 0.01; X2 =11.432; df =2). 

Cross-tables analysis shows that women follow more series than men confirming H6, 

consistent with the literature (Toruk 2008). 

In order to research the effect of education on weekly followed series average, a chi-

square test is performed. Results show a statistically significant difference between education 

levels and weekly followed series average (p < 0.01, X2 = 11.549; df = 3). Cross-tables 

analysis shows that at all education levels respondents follow at least 1-3 series. University 

graduates are found to be proportionally the highest group following 1-3 series weekly, while 

non-graduates follow more than 4 series with the highest average. Results do not support H7 

that as education levels increase; series watching behaviour does not decrease. This finding 

can be interpreted as “TV series culture” affects the whole society regardless of education 

level. 

The chi-square test performed to research relationship between age and series 

watching behaviour represents a statistically significant difference (p <0.05; chi-square 

=6.624; df = 2). Cross-tables analysis show that ages below 25 years are the biggest group 

following 1-3 series weekly, ages between 26-35 are the biggest group following more than 4 

series weekly. The results suggest that young viewers follow more series than older viewers 

rejecting H8 that hypothesizes older viewers follow more series. The results show that young 

viewers are affected more by a TV series than older viewers. Cesur and Paker’s (2007) study 

on TV watching behaviour of children supports the evidence that TV series are the second 

most followed TV shows after cartoons. It can be claimed that as age decreases, TV series 

watching behaviour increases.  
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The Chi-square test is performed in order to research whether average monthly income 

has an effect on series watching behaviour. The results, however, does not suggest a 

statistically significant difference (p > 0.05). This dramatic finding suggests that monthly 

average income does not affect series watching behaviour and that at all income levels 

viewers tend to follow an average number of series weekly, rejecting H9. This finding 

interpreted as “TV series culture” is common in all socio-economic levels.  

 

5. Conclusion 

TV series has become an important part of people’s daily lives among all socio-

economic groups regardless of age, income, and education level. Although it is claimed that 

TV series are followed for entertainment, spending free time, and having a rest purposes, the 

mental processes create unintended and unforeseen side effects. This study has researched TV 

series watching behaviour from the uses and gratifications perspective which claims that 

viewers follow TV series not only for declared intentions, but also for following recent 

fashion that is also created by the series itself. This situation leads to new unintended 

necessities to follow TV series other than entertainment or spending time. It can be claimed 

that the media produces new demands, at the same time while satisfying demands. The critical 

point is that viewers may not even be aware of the process. Viewers are not disturbed by the 

presence of branded products in TV series, on the contrary, viewers approve product 

placement as it make the series more realistic. In the light of the study’s findings, the active 

viewer concept in uses and gratifications approach can be considered as dubious and 

incomplete.  
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ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL BAŞARILARINI OLUMSUZ 
ETKİYEN NEDENLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

(BİNGÖL ÖRNEĞİ)∗∗∗∗ 

 

Yrd. Doç. Dr. Kasım TATLILIOĞLU∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Öz 

Okul başarısızlığı, öğrencinin gerçek yeteneği ile okul başarısı arasında görülen 
farklılık olarak tanımlanmaktadır. Okul başarısını etkileyen değişik faktörler vardır. Okul 
başarısızlığı, bireyin kendisinden kaynaklanabileceği gibi,  ailesinden, okulundan ve diğer 
çevresel faktörlerden de kaynaklanabilmektedir. Etkili bir okul, birey ve toplumun eğitsel 
ihtiyaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmeyi kendisine ilke edinen okuldur. Günümüzde artık 
geleneksel eğitim anlayışı olan öğretmen merkezli ve ezbere dayalı eğitimler, bireyin ve 
toplumun ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Bunun yerine, birey (öğrenci) merkezli, 
uygulamalara dönük, bireyin ilgisini çeken ve yeteneklerine uygun olan, gereksinimlerine 
cevap veren, bireyin bütün gelişim özelliklerini dikkate alan, araştırmaya ve proje üretmeye 
dayalı olan öğretim programları önem kazanmıştır. Aksi durumda, birçok ortaöğretim 
öğrencisi uygulanan yanlış eğitim politikalarının kurbanı olarak başarısız olmakta ve 
öğrenimlerini yarıda bırakmaktadırlar. Bu durum, erken yaşlarda suça bulaşmak gibi 
beraberinde birçok olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 

Bu araştırma, Bingöl il genelinde, 2011-2012 öğretim yılında 13 ortaöğretim okulunda 
en az 3 desten başarısız olan 9.10.11.ve 12. sınıflarda öğrenimlerine devam eden 652 erkek 
332 kız olmak üzere toplam 984 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmada Survey (tarama)  
yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılara 22 maddelik “Başarısızlık Nedenleri Anketi” ölçeği 
uygulanmıştır. Elde edilen veriler önce Excel programına aktarılarak frekansları ve 
yüzdelikleri çıkarılmıştır. Daha sonra çıkan sonuçlara göre, genel bir sıralama yapılmıştır. 
Araştırma bulgularına genel olarak baktığımızda, erkek öğrencilerde ilk 5 madde şöyle 
sıralanmıştır: 1.“Bazı derslere karşı yeteneğimin (istidatımın) olmamasından %61.7” ; 
2.“Verimli ders çalışma yöntemlerini bilmediğimden %58.3 ; 3.“Çalıştığım halde 
yapamadığımdan %51.7” ; 4. “Başaramayacağım derslere çalışmak istemediğimden %50.6” ; 
5.”Bazı derslerde tekrar ve alıştırma yapılmadığından %49.0” çıkmıştır. Kız öğrencilerde ise 
başarısızlık nedenleri olarak ilk 5 madde şu şekilde çıkmıştır: 1.“Verimli ders çalışma 
yöntemlerini bilmediğimden %65.1 ; 2. “Çalıştığım halde yapamadığımdan %59.3” ; 3.“Bazı 
derslere karşı yeteneğimin olmamasından %55.2”; 4.”Başaramayacağım derslere çalışmak 
istemediğimden %50.1”; 5.“Sınavlarda çok heyecanlığımdan %50.0” olarak çıkmıştır.  
                                                 
∗Bu araştırma, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Bingöl Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün 
(RAM) koordinasyonunda Bingöl'deki Ortaöğretim okullarında öğrenim görmekte olan öğrenciler üzerinde 
yapılmıştır. 
∗∗Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, kasimtatlilioglu@gmail.com  
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Anahtar sözcükler: Ortaöğretim dönemi;  okul iklimi; okul başarısızlığı; ergenlik; ilgi ve 
yetenek; birey merkezli eğitim;  bireysel farklılık. 

Çalışmanın Türü:  Survey araştırma. 

 

A RESEARCH TO DETERMINE THE REASONS OF STUDENTS’ FAILURE AT 
THE SECONDARY SCHOOLS (A SAMPLE FROM BİNGÖL) 

Abstract 

School failure is defined as the gap between the real ability and school success of the 
student. There are various reasons affecting school failure. School failure results not only 
from the individual himself but also from his family, school and other environmental factors. 
An effective school is the one which aims to fulfill the educational needs of the school, 
individual and society at the highest level. Nowadays, traditional teaching methods, teacher 
centered and rote learning no longer respond to the needs of individuals and communities. 
Instead of these systems, student centered, applied, based on ability, needs, all development 
properties of students, research and project teaching programs have gained importance. 
Otherwise, many secondary students fail as a result of wrong education policies and leave 
their education. This situation causes a number of negatives outcomes like involving a crime 
at early ages.  

This research was conducted, in 2012-2013 school year, through 652 girls and 332 
boys, who failed at least 3 courses, from 9.10.11.and 12.classes in 13 secondary schools. 
Survey method was carried out in the research. Participants were conducted a 22 point 
questionnaire of “Reasons of Failure”. Data acquired were transferred to Excel program, and 
then frequencies and percentages were found. Then, according to the results, a general order 
was set. Taken a general look at the results, the first 5 points of boy students regarding failure 
were set as: 1. “I haven’t got talent for some courses %61.7” ; 2. “I don’t know how to study 
effectively %58.3 ; 3. “I can’t succeed though I try %51.7” ; 4. “I’m reluctant in some courses 
%50.6” ; 5.”I fail due to insufficient repetitions and practices %49.0”. For girl students the 
first 5 points were:  1.“ I don’t know how to study effectively %65.1 ; 2. “I can’t succeed 
though I try %59.3” ; 3.“ I haven’t got talent for some courses %55.2” ; 4.” I’m reluctant in 
some courses %50.1” ; 5.“I’m pretty excited about the exams %50.0”.  

Key words: Secondery school; School climate; school failure; adolesence; 
interest and ability; individual- centured education; individual difference. 

Type of study: Research survey. 

1. GİRİŞ 

Okul başarısızlığı; öğrencinin gerçek yeteneği ile okuldaki başarısı arasında görülen 
farklılık olarak tanımlanmaktadır. Okul başarısızlığına bireysel faktörlerin yanında, 
geleneksel anlayışa sahip olan öğretmen, anne-babanın bilinçsiz yaklaşımları, sınıf ve okul 
ortamı gibi değişik faktörler neden olabilmektedir. Ayrıca, uygulanan yanlış öğrenme 
programları ve sistemler, bireyin akademik öz-saygısını, öz-güvenini ve başarı duygusunu 
zedelemektedir.  
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Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Amaçları incelendiğinde “öğrencilerin ilgi, istidat 

ve kabibiyetlerini geliştirme, birlikte iş görme alışkanlığı kazandırma, hayata hazırlama, 

kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak, bir meslek sahibi 

olmalarını sağlama, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı bir 

kişiliğe sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı 
sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek” amaçlanmıştır 
(MEB, 2006). Toplum olarak kalkınmak için; sağlıklı düşünen, soran, sorgulayan, araştıran, 
sorumluluk sahibi olma gibi birçok olumlu özelliklere sahip bireylerin yetişmesinin temeli 
önce ailede atılır. Daha sonra okul denen kurum bu özellikleri geliştirir. Ailenin, çocuğun 
sosyal uyum ve kişilik gelişiminde olduğu kadar, okul başarısı üzerinde de çok büyük rolü 
olduğu artık yadsınamaz bir gerçektir. Ailenin eğitsel ortamı, öğrencinin okulda 
öğrendiklerini pekiştirebilir ya da köreltebilir (Şimşek, 2003; Başaran, 1996).  Bundan dolayı, 
ilköğretimden yüksek öğretime kadar kişisel, sosyal ve mesleki gelişim ihtiyaçlarının 
karşılanması, onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olunması, büyük önem 
arzetmektedir (Deniz, 2002; Deniz, 2007; Deniz, 2010). 

Okul başarısızlığının giderilmesinde ya da azaltılmasında Okul Rehberlik servislerinin 
kuşkusuz çok büyük fonksiyonu vardır. Uygulanan etkili rehberlik hizmetleri ile bu sorunlar 
büyük ölçüde çözüme kavuşacaktır. Rehberlik hizmetlerinin birinci ve en önemli işlevi, 
bireylere kendilerinde var olan potansiyelleri doğru değerlendirmelerine yardımcı olacak 
yaşantılar edinmelerini ve bu yaşantıların anlamı üzerinde düşünmelerini sağlayak kendilerini 
tanımaları; diğer ikinci işlevi ise, bireyleri seçeneklerden haberdar etmektir (Hamarta, 2010). 
Okulda sunulan rehberlik hizmetleri bir bütün olup birbirini tamamlamaktadır. Nihai (sonal) 
amaç “bireyin kendini gerçekleştirmesi”dir.  (Yeşilyaprak, 2003). Eğitim örgütünün var oluş 
nedeni ve tek amacı eğitimin amaçlarına göre öğrencileri yetiştirmektir. Öğrencilerin 
yetiştirilmesi ise okulun eğitim programına göre olur. Bu yüzden okulu yönetmek demek 
aslında eğitim programı ve öğretimi yönetmek demektir (Başaran, 1993). MEB’in 17.04.2001 
tarih ve 24376 sayılı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin 12. maddesinde, gelişimsel 
önleyici ve korucu hizmetlerin önemine vurgu yapmaktadır. 

2. AMAÇ  

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim (lise)  döneminde, öğrencilerin okul 
başarısızlığına neden olan faktörleri belirlemektir. Başarısızlıkta sorunların erken tespit 
edilmesi,  yıl boyunca sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik rehberlik faaliyetlerinin 
planlanmasını ve buna yönelik çalışmaların yapılmasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca, yaptığımız 
bu çalışma öğrencinin başarısızlığının kişisel, aile, sınıf ve okul ortamı, öğretmen, arkadaş 
ilişkileri vb sorunların hangilerinden kaynaklandığının tespit edilmesinde faydalı olacaktır. 
Diğer taraftan, yapılan bu araştırma, sınıf kademelerinin ve farklı okul türlerinin başarısızlık 
nedenleri hakkında da genel bilgiler verecektir. Okul sorunlarının zamanında tespiti ergenlik 
dönemindeki bireylerin işlevsellik kaybını ve öğrenme performansındaki zararı en aza 
indirecektir. Başarısızlık nedenleri tespit edilen öğrencilere, gerek sınıf öğretmeni ve gerek 
okul rehber öğretmeni tarafından destek verilmesini sağlayacaktır. Kişisel problemi olan 
öğrenciler danışmaya alınır ve aileleriyle de görüşülerek problemlerin giderilmesine çalışılır. 
Başarısızlık durumuna erken müdahale edilip, uygun çözümler bulunmazsa bu durum ilerde 
çok daha ciddi sorunlara yol açabileceği her zaman dikkate alınmalıdır.  
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Problem Cümlesi:  

Bu araştırmada, “Ortaöğretim öğrencilerinin okul başarılarını olumsuz etkiyen 

faktörler nelerdir?“ sorusuna cevap aranmıştır.  Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki alt 

amaçlara cevap aranmıştır: 

Alt Amaçlar: 

1-Öğrenci başarısını etkileyen faktörler nelerdir? 

2-Öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin genelden özele sıralanması nasıldır? 

3-Öğrencilerin başarıları sınıf düzeylerine göre değişmekte midir? 

4-Öğrencilerin başarıları cinsiyete göre değişmekte midir? 

5-Öğrencilerin başarıları okul türlerine göre değişmekte midir? 

Araştırmanın Sınırlılıkları: 

Bu araştırma; 

1- 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı, Bingöl ilinde öğrenimlerine devam eden 
ortaöğretim (lise) öğrencileri ile sınırlıdır. 

2- 9.10. 11. ve 12. sınıf öğrencileri ile sınırlıdır.  

3-“Başarısızlık Nedenleri Anketi” ve  “Kişisel Bilgi Formu” ile sınırlıdır. 

4- Öğrencilerin anket sorularına verdikleri cevaplarla sınırlıdır.  

5- Alınan örneklem grup ile sınırlıdır.  

6- 13 adet Ortaöğretim okulu ile sınırlıdır.  

7- 652 erkek öğrenci ve 332 kız öğrenci ile sınırlıdır.  

3. ARAŞTIRMANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 

3.1. Okul Başarısı ve Okul Başarısızlığı  

Okul başarısını, öğrencinin beklentilerine, okulun ve derslerin özel hedeflerine 
ulaşılma düzeyi olarak ifade etmek mümkündür. Başarısızlık kavramı ise öğrencinin 
kapasitesi ile okul performansı arasındaki zıtlık olarak ifade edilmektedir. Okul başarısı ile 
hayat başarısı birbirinden bağımsız kavramlar değildir. Glasser (1999)’a göre, öğrenim 
hayatının herhangi bir aşamasında -ilköğretim, ortaöğretim, üniversite- başarısız olunduğunda 
yaşamdaki başarı şansı oldukça azalmaktadır.  Kasatura (1991)’nın okul döneminde başarılı 
olan öğrencilerin, ilerde hayatta başarılı olup olmadıkları üzerine yaptığı araştırmada, okul 
başarılarını incelediği öğrenci grubunun bir kısmının 20 yıl sonraki hayat başarılarını, aile 
hayatı başarısı, sosyal hayat başarısı ve iş hayatı başarısı değişkenlerine göre karşılaştırmıştır. 
Buna göre 20 yıl önce okulda başarılı olan öğrencilerin, ileride hayat başarılarının daha 
yüksek olduğu sonucunu elde etmiştir. Dam (2008)’a göre de öğrencinin önceki eğitim 
basamaklarındaki başarı ya da başarısızlığı sonraki eğitim basamaklarını etkilemektedir.  

 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 39         Kasım – Aralık 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

5 

3.2. Öğrencinin Okul Başarısını Etkileyen Faktörler 

3.2.1. Bireysel Faktörler 

Başarısızlıkta bireysel farklılıklar büyük önem taşır. Öğrencinin zekâ düzeyi, kişilik 
özellikleri, ilgileri, beklentileri, ihtiyaçları, istekleri, ön bilgileri, duygusal durumu, 
güdülenmesi, bedensel engeller, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, psikolojik durumu 
gibi kişisel özellikleri okul başarı veya başarısızlığının en önemli nedenleri arasında yer 
almaktadır (Balta, 2007).  

3.2.2. Sınıf ve Okul Ortamı (İklim) 

Öğrenciler günlük yaşamlarının yaklaşık yarısını okulda geçirmektedirler. Bu nedenle 
öğrencilerin davranışları ve başarıları üzerinde sınıfın, okulun, öğretmenlerin ve yönetimin 
önemli etkileri vardır.  

. Sınıf ortamı (sınıf iklimi): Çağdaş sınıf, mükemmel bir öğrenmenin gelişmesine 
eğilim gösteren çarpıcı, rahat bir iklime sahip olabilmelidir. Sınıf ve okul ortamı sadece fiziki 
bir ortam olarak düşünülmeme; sınıfı oluşturan fiziksel düzenlemeler, oturma düzeni, 
psikolojik durumlar ve öğrencilerin duyuş ve değerlendirmelerini etkileyen sosyal ve kültürel 
öğelerinin etkileşiminin bir ürünüdür (Özden, 2004). Başarısız öğrenciyi, sınıf içinde 
aşağılamak ve dışlamak onu hiçbir şekilde başarıya yöneltmez. Tam tersine “başarısızlık 
kaygısı”nın pekişmesini sağlar (Artuksi, 2009). 

. Okul Ortamı: Okul, öğretmenlerle öğrencilerin bir araya geldikleri bir öğrenme ve 
öğretme ortamıdır. Burada öğrencilerin öğrenme ihtiyaçları ve toplumun eğitim istekleri 
karşılanır. Bu açıdan bakıldığında okulların temel işlevi aynıdır. Etkili okulun en önemli 
niteliği ise diğer okulların aksine eğitimsel etkililik düzeyinin yüksek olmasıdır. Bir okulun 
etkilik düzeyi ise öğrencilerin eğitimsel başarı düzeyleri ile ölçülür. Başka bir ifade ile okulun 
başarısı ve etkiliği öğrencilerin bilgi, beceri ve davranışlarındaki gelişim ile belirlenir (Burs & 
Howens, 1988; Ostroff ve Schimit; 1999; Purke, 1985; akt: Baştepe, 2009).  

3.2.3. Eğitim yöneticisi (öğrenim lideri): Eğitim yöneticisi, okulun varlık nedeninin 
“öğrencilerin yetişmesini sağlamak” olduğu bilincinde olmalıdır. Okul yöneticisi varlığını, 
okulun varlığına borçludur. Bu bağlamda, öğrenci başarısı sağlanamadığında, okul 
yöneticisinin “mevzuat bekçiliği” yapmasının da hiçbir anlamı yoktur. Günümüzde artık, 
“öğretim lideri” anlayışı popüler hale gelmiştir. Son yılların yetiştirme programlarında, eğitim 
yöneticisi yetiştirme yerine, eğitim liderinin yetiştirilmesi anlayışı ön plana çıkmıştır. Bu 
görüşe göre okul yöneticisin asıl yerinin geniş makam odası değil, aksine, sınıf ve koridorlar 
olduğu görüşü benimsenmektedir. Buna göre, okul yöneticisinin asıl görevi, öğretim sürecine 
liderlik etmektir (Özden, 2005; Şişman, 2006; Çelik, 2002). Klasik okul yöneticisi olmak 
yerine öğretimsel lider olmayı tercih eden okul yöneticileri, öğretim zamanını dikkatli 
kullanarak, yüksek nitelikli iş gören ile sık sık karşılaşma fırsatları yaratarak, öğrencilerden 
beklentilerin ne olduğunu biçimlendiren kesin standartlar belirleyerek, akademik başarıyı ve 
verimli çabaları destekleyen bir ödül yapısı yaratarak öğrenci ve öğretmen tutumlarını 
etkileyebilirler. Eğitim yönetiminde iyi örnekler sergilenmesi, okul içi ve dışı dengelerin 
gözetilmesini ve çoklu bakış açısına sahip olmayı gerektirmektedir (Gümüşeli, 2001; 
Aslanargun, Bozkurt, 2012).  
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3.2.4. Öğretmen Faktörü: Ders içi etkinlikleri öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun 
olarak düzenleyen, düşük yetenekteki öğrenciler için katılımcı yöntemler uygulayan, sınıf 
içinde karşılaşılan problemlerin çözümünde demokratik yaklaşım tarzını benimseyen ve 
öğretim ortamını ders araç ve materyalleriyle zenginleştiren öğretmenler öğrencilerin daha 
olumlu davranışlar sergilemelerini ve akademik başarılarının yükselmesine katkıda 
bulunmaktadırlar. Okul başarısızlığı gösteren bireyler, sorumluluk almaya yönlendirilmeli, 
teşvik edilmeli ve çabaları takdir edilmelidir.” (Yavuzer, 2001). Ortaöğretim döneminde 
öğretmenler öğrencilerin, “gelişim özelliklerini tanımalı, değişimlerine hazır olmalı, 
öğrencilerin kendini kabul etmelerine yardım etmeli, sağlıklı bir benlik kavramı 
kazanmalarını sağlamalı, sosyalleşmelerini desteklemeli, cinsel bilgi vermeli, öz-güven 
aşılamalı, iletişim becerilerini geliştirmeli, ilgi ve yeteneklerini geliştirici imkânlar sunmalı, 
iyi özdeşim modelleri sunmalı, işbirliği ve grup etkinliklerine önem vermeli, bilişsel ve ahlaki 
gelişimlerini desteklemeli, kendini ifade etmesine uygun ortamlar oluşturmalı, ana-baba 
eğitimine önem vermeli, uzmanlardan yardım almasını sağlamalı, öğrenciyi öğretim programı 
ile bütünleştirebilmeli, hedeflere yönelik çalışmalar sunmalı, etkileşim ve eğitim grupları 
oluşturmalı ve sosyal beceri eğitimine önem vermeli”dir (Yeşilyaprak, 2003).  

3.2.5. Aile Ortamı  

Çocuğun kişilik gelişiminde olduğu kadar okul başarısında da aile en önemli 
etkenlerden birisidir. Toplumun en küçük birimi olarak kabul edilen ailenin bireyin 
yaşamında vazgeçilmez bir yeri vardır. İnsan sağlığı ve mutluluğu için ihtiyaçların doyuma 
ulaşması gerekir. İhtiyaçların doyuma ulaştığı en doğal ortam ise ailedir. Bir ihtiyacın 
eksikliğinin hissedilmesi organizmanın değişik şekillerde dengesini bozmaktadır (Nazlı, 
2009:18). Cüceoğlu (2006)’na göre de, çocuğun davranışlarını ve okul başarısını etkileyen 
nedenler arasında en önemlisi aile faktörüdür. Anne-babanın eğitim durumu, sosyo-ekonomik 
durumu, aile içi ilişkiler, boşanma, aile üyelerinden birinin ölümü, anne-babanın çocuğa karşı 
tutumları, anne-babanın okula karşı tutumları ve okul başarısı beklentileri, bireyin ders 
çalışma ortamı gibi hususlar okul başarısını etkilemektedir. Başarısızlık nedenleri üzerine 
yapılan bir başka araştırmada da öğrencilerin %42 gibi büyük bir çoğunluğu başarısızlıklarını 
aileden kaynaklanan nedenlere bağlamışlardır (Yavuzer, 2001; 2010;  Erden, 2001; Kasatura, 
1991; Elmacıoğlu; 1998; Artuksi, 2009;Dam, 2008).  

4. YÖNTEM  

Araştırmada, betimsel istatistik yöntemi kullanılmıştır. Betimsel istatistik, bir 
değişkene ilişkin sayısal verilerin toplanması, betimlenmesi ve sunulmasına imkân sağlar 
(Öztürk, 2005:5). Sonuçlar, istatistiksel olarak analiz edilmiş ve sunumunda frekans, yüzdelik 
ve tablolardan yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlar anlamlandırılarak yorumlanmıştır.  

4.1. Katılımcı 

Bu araştırmada, katılımcıların tespitinde “oransız küme örnekleme yöntemi” 
kullanılmıştır. Burada, yansızlık kuralına göre, yeterli sayıda okul örnekleme alınır. 
Örnekleme alınan okullardaki tüm öğrenciler üzerinde araştırma yapılır. Alınan sonuçlar, 
buradaki öğrencilere genellenir (Karasar, 1994).  Araştırma, Bingöl İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne bağlı 13 ortaöğretim okulunda öğrenimlerine devam eden ve en az 3 desten 
başarısız olan 9.10.11.ve 12. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Araştırmaya, 652 erkek 332 
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kız olmak üzere toplam 984 öğrenciye uygulanmıştır. Çıkan sonuçlar daha sonra 
genellenmiştir.  

4.2. İşlem 

Katılımcılara, 22 maddelik “Başarısızlık Nedenleri Anketi” uygulanmıştır. Anket, 
öğrencilere Okul Rehberlik uzmanının koordinatörlünde, sınıf rehber öğretmenleri tarafından 
uygulanmıştır. Sınıf rehber öğretmenleri öğrencilere gerekli açıklamayı yaptıktan sonra 
anketleri öğrencilere dağıtmıştır. Öğrencilerden başarısızlıklarına neden olduklarını 
düşündükleri maddelerin karşısına “X” işareti koymalarını söylemiştir. Uygulamalar 
öğrencilerden toplandıktan sonra, elde edilen sonuçlar, anket değerlendirme formatına sınıf 
listesine göre çetelenmiştir. Her öğrencinin işaretlemiş olduğu soru maddeleri için öğrencinin 
adı-soyadı karşısına gelen soru maddelerinin karşısına gelen boşlukları  “X” işareti ile 
işaretlenerek, aynı öğrencinin işaretlediği soru maddelerinin toplamı yine adı-soyadının 
karşısına gelen “Toplam” sütununa yazılmıştır. Sonuçlar, Excel programında 
değerlendirilmiştir. Her sorunun frekansları çıkarılır ve bu sonuçlar cevaplara göre yüzdelik 
(%) değerlere dönüştürülür. Bütün öğrenciler için aynı işlem yapıldıktan sonra, her soru 
maddesinin toplamı çizelgenin altındaki ”Toplam” bölümüne yazılır. Buradan, yüzdelikleri, 
frekansları, tablo ve grafikleri çıkarılmıştır.   Böylece hangi soruların daha önemli olduğu 
bulunur ve sonuçlar 13 ortaöğretim okulunda genellenir.  

4.3. Veri Toplama Araçları  

4.3.1. Başarısızlık Nedenleri Anketi: Bu anket Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
ilköğretim ve liselerde okul rehberlik servislerinin koordinatörlüğünde, sınıf rehber 
öğretmenleri tarafından, 1. sömestride her yıl düzenli olarak uygulanmaktadır. Anket 22 
maddeden oluşmaktadır. Yerine göre, bu maddeler daha da çoğaltılabilmektedir. Ancak, biz 
araştırmamızı 22 madde ile sınırlandırdık.  

4.3.2. Demografik veriler: Öğrencilerin okul türü, sınıf düzeyi, cinsiyet, anne-baba 
mesleği, anne-baba tutumu, gelir durumu, kardeş sayısı gibi özelliklerin yazılı olduğu ve 
önceden araştırmacı tarafından hazırlanmış olan kişisel formdur.  

5. BULGULAR VE YORUMLAR 

 Araştırma bulgularına ilişkin istatistiksel tablolar ve buna ilişkin yorumlar aşağıda 
verilmiştir: 

Tablo 1: “Bazı derslere karşı yeteneğim olmadığından”  maddesine ilişkin bulgular 

ve yorumlar 

Problem Maddeleri Sınıflar 
Genel 
Sayı 

Evet 
Sayısı Evet % 

E K E K E K 

1.  Bazı derslere karşı 
yeteneğim 

olmadığından 

9 368 207 225 144 61,1 69,6 

10 149 72 95 37 63,8 51,4 

11 120 47 75 21 62,5 44,7 

     12 15 6 10    1     66,7 16,7 

  Okul 
Toplamı  652 332 405 203 62,5 55,2 
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Yukarıda Tablo 1’de görüldüğü gibi, erkek öğrencilerin %62.5’i; kız öğrencilerin ise 
%55.2’si başarısızlık nedeni olarak “Bazı derslere karşı yeteneğim olmadığından” maddesini 
tercih etmişlerdir. Bu sonuca göre, uygulanan öğretim müfredatının öğrencilerin ilgi ve 
yeteneklerini dikkate almadığı sonucuna ulaşabiliriz. Çağdaş eğitimde, bireysel farklılıklar 
önemli bir kavramdır.  MEB (2003), 2552 sayılı Tebliğler Dergisi’nde Yöneltme’nin ilkeleri 
ve amaçlarında, öğrencilerin kararını doğru ve gerçekçi verebilmesi yönünde rehberlik 
yapılması gerektiği, geleceği planlama ve geleceğe yönelik karar verme hakkına sahip 
olduğunun önemi vugulanmaktadır. Öğrencinin ilgi ve yeteneklerine ve gelişim düzeylerine 
hitap etmeyen gereksiz bilgiler öğrencilerin öğrenmelerini engelleyerek, öğrencilerin benlik 
saygılarını zedelememeli ve erken yaşta öğrenilmiş çaresizlik duyguları oluşturmamalıdır. 

Tablo 2: “Verimli ders çalışma yöntemlerini bilmediğimden“ maddesine ilişkin 

bulgular ve yorumlar 

Problem Maddeleri Sınıflar 
Genel 
Sayı 

Evet 
Sayısı Evet % 

E K E K E K 

2.  Verimli ders 
çalışma yöntemlerini 

bilmediğimden 
 

 

9 368 207 205 147 55,7 71,0 

10 149 72 102 45 68,5 62,5 

11 120 47 61 29 50,8 61,7 

12 15 6 7 2 46,7 33,3 

Okul 
Toplamı 652 332 375 223 58,3 65,1 

Yukarıda Tablo 2’de görüldüğü gibi, erkek öğrencilerin %58.3’ü; kız öğrencilerin ise 
%65.1’i başarısızlık nedeni olarak, “Verimli ders çalışma yöntemlerini bilmediğimden” 
maddesini tercih etmişlerdir. Bu oran, kız öğrencilerde erkek öğrencilerde daha yüksek 
çıkmıştır. Ayrıca, bu madde, kız öğrencilerde 1. sırada tercih edilmiştir. Okul rehberlik servisi 
tarafından, verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi verilmelidir. Carnegie 
(2004), iyi çalışma alışkanlığı olarak, “hemen çözülmesi gereken sorunların öncelikle 
çözülmesi, işleri önemlerine göre sıralamayı ve karar verebilecek yetenekteyse kararları 
ertelememeyi ve organize etmeyi bilmeyi” görmektedir.   

Tablo 3:“Çalıştığım halde başaramadığımdan” maddesine ilişkin bulgular ve 

yorumlar 

Problem Maddeleri Sınıflar 
Genel 
Sayı 

Evet 
Sayısı Evet % 

E K E K E K 

3. Çalıştığım halde 
başaramadığımdan 

 

9 368 207 211 136 57,3 65,7 

10 149 72 71 44 47,7 61,1 

11 120 47 60 24 50,0 51,1 

12 15 6 7 4 46,7 66,7 

Okul 
Toplamı 652 332 349 208 51,7 59,3 

Yukarıda Tablo 3’de görüldüğü gibi, erkek öğrencilerin %51.7’si; kız öğrencilerin ise 
%59.3’ü başarısızlık nedeni olarak, “Çalıştığım halde başaramadığımdan” maddesini tercih 
etmişlerdir. Bu maddede kız öğrencilerin oranı erkek öğrencilere göre biraz yüksek çıkmıştır. 
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Bu sonuçlara göre, öğrencilere ders çalışma teknikleri hakkında bilgi verilmesi, düzenli 
seminerler düzenlenmesi ve bireysel görüşme gibi faaliyetlerin yapılması gerekliliğini 
göstermektedir. 

Tablo 4:“ Başaramayacağım derslere çalışmak istemeyişimden” maddesine ilişkin 

bulgular ve yorumlar 

Problem Maddeleri Sınıflar 
Genel 
Sayı 

Evet 
Sayısı Evet % 

E K E K E K 

4. Başaramayacağım 
derslere çalışmak 
istemeyişimden 

 

9 368 207 162 102 44,0 49,3 

10 149 72 76 33 51,0 45,8 

11 120 47 68 26 56,7 55,3 

       12 15 6 5 2 33,3 33,3 

Okul 
Toplamı 652 332 311 163 50,6 50,1 

Yukarıda Tablo 4’de görüldüğü gibi, erkek öğrencilerin %50.6’sı; kız öğrencilerin ise %50.1’i 
başarısızlık nedeni olarak, “Başaramayacağım derslere çalışmak istemeyişimden” maddesini 
tercih etmişlerdir. Bu sonuç, kız ve erkeklerde aynı oranda çıkmıştır. Buradan hareketle, 
öğrencilerin bazı derslere karşı öz-güven kaybına uğradıkları ve kendilerini bu derslerden 
uzaklaştırdıklarını göstermektedir. Bireysel Rehberlik çalışmaları ve aile görüşmeleri 
yapılması yararlı olacaktır. 

Tablo 5:  “Bazı derslerde yeterince alıştırma ve tekrar yapılmadığından” maddesine  
ilişkin bulgular ve yorumlar 

Problem Maddeleri Sınıflar 
Genel 
Sayı 

Evet 
Sayısı Evet % 

E K E K E K 

5. Bazı derslerde 
yeterince alıştırma ve 

tekrar 
yapılmadığından 

9 368 207 168 92 45,7 44,4 

10 149 72 84 28 56,4 38,9 

11 120 47 54 13 45,0 27,7 

12 15 6 5 1 33,3 16,7 

Okul 
Toplamı 652 332 311 134 49,0 37,0 

Yukarıda Tablo 5’de görüldüğü gibi, erkek öğrencilerin %49.0’ı; kız öğrencilerin ise 
%37.0’ı başarısızlık nedeni olarak, “Bazı derslerde yeterince alıştırma ve tekrar 

yapılmadığından” maddesini tercih etmişlerdir. Erkek öğrencilerin oranı, kız öğrencilerden 
daha yüksektir. Bu sonuçlara göre, öğretmenlerin ders içerisinde yeterince alıştırma 
yapmadıkları ve uygulamalara yer vermedikleri anlaşılmaktadır. “Yaptığımızı öğreniriz” 
diyen John Dewey, “yaptığımı bilirim diyen “Konfüçyüs”den ve “ortam mesajdır” diyen, 
Marshall Mcluhan’dan çıkışla eğitimin pratiği, alanların kendi diliyle gerçekleştirilirken 
yaratıcılık bağlamında diğer disiplinlerle de ilişki kurulması sağlanmalıdır.  
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Tablo6:“Anlayamadığım konularda öğretmenlerime soru sormaktan 

çekindiğimden”  maddesine ilişkin bulgular ve yorumlar 

Problem Maddeleri Sınıflar 
Genel 
Sayı 

Evet 
Sayısı Evet % 

E K E K E K 

6. Sınıfta 
öğrendiklerimi kısa 

süre sonra 
unuttuğumdan 

 

9 368 207 187 107 50,8 51,7 

10 149 72 73 29 49,0 40,3 

11 120 47 46 17 38,3 36,2 

12 15 6 6 2 40,0 33,3 

Okul 
Toplamı 652 332 312 155 46,0 42,7 

Yukarıda Tablo 6’da görüldüğü gibi, okul genelinde araştırmaya katılan öğrencilerden 
erkeklerin %46.0’ı; kız öğrencilerin ise %42.7’si “başarısızlık nedeni olarak “Sınıfta 

öğrendiklerimi kısa sürede unuttuğumdan” maddesini işaretlemişlerdir. Bu sonuçlar dikkate 
alındığında, halen öğrenci merkezli bir eğitim uygulanmadığını, geleneksel öğretmen 
merkezli ve ezberci eğitimin devam ettiğini söyleyebiliriz.  Birey merkezli eğitim burada 
yararlı olacaktır.  

Tablo 7: “Ders programında zor derslerin üst üste gelmesinden”  maddesine ilişkin 

bulgular ve yorumlar 

Problem Maddeleri Sınıflar 
Genel 
Sayı 

Evet 
Sayısı Evet % 

E K E K E K 

7. 
Ders programında 

zor derslerin üst üste 
gelmesinden 

9 368 207 188 67 51,1 32,4 

10 149 72 61 28 40,9 38,9 

11 120 47 49 14 40,8 29,8 

12 15 6 6 0 40,0 0,0 

Okul 
Toplamı 652 332 304 109 44,3 33,7 

Yukarıda Tablo 7’de görüldüğü gibi, erkek öğrencilerin % 43.3’ü; kız öğrencilerin ise 
%33.7’si başarısızlık nedeni olarak, “Ders programında zor derslerin üst üste gelmesinden” 
maddesini tercih etmişlerdir. Bu sonuca göre, okul idarecilerinin program hazırlamada yeterince bilgi 
sahibi olmadıklarını söyleyebiliriz. Arka arkaya sayısal derslerin konması elbette öğrencilerde can 
sıkıntısına ve dikkat dağınıklığına neden olacaktır. Arada bir sözel ders veya resim, müzik gibi 
derslerin konması bu sorunu büyük ölçüde azaltacaktır. Bu konuda okul idarecileri, okulun haftalık 
ders programını hazırlarken üniversitelerin eğitim programcılarından istifade edebilirler.  

Tablo 8: “Sınavlarda zor soru sorulduğundan” maddesine ilişkin bulgular ve yorumlar  

Problem Maddeleri Sınıflar 
Genel 
Sayı 

Evet 
Sayısı Evet % 

E K E K E K 

8. Sınavlarda zor 
soru sorulduğundan 

9 368 207 182 79 49,5 38,2 

10 149 72 67 35 45,0 48,6 

11 120 47 46 12 38,3 25,5 

12 15 6 10 1 66,7 16,7 

Okul 
Toplamı 652 332 305 127 44,3 37,4 
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Yukarıda Tablo 8’de görüldüğü gibi, erkek öğrencilerin %44.3’ü; kız öğrencilerin ise %37.4’ü 
başarısızlık nedeni olarak, “Sınavlarda zor soru sorulduğundan” maddesini tercih etmişlerdir. Bu 
sonuca göre, öğrencilerde bilgi kalıcı olmadığından, öğrendiklerini çabuk unutmakta, sınavda bilgiyi 
hatırlayamadığından, sınav sorularını zor olarak algılamaktadır.  Sınav sorularının seçiminde öğrenci 
performansından maksimum verim alma amacının öne çıkartılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.  

Tablo 9: “Ailemin sürekli ders çalış demesinden bıktığımdan” maddesine ilişkin bulgular ve 

yorumlar  

Problem Maddeleri Sınıflar 
Genel 
Sayı 

Evet 
Sayısı Evet % 

E K E K E K 

9. Ailemin sürekli 
ders çalış demesinden 

bıktığımdan 

9 368 207 152 63 41,3 30,4 

10 149 72 59 28 39,6 38,9 

11 120 47 45 13 37,5 27,7 

12 15 6 5 1 33,3 16,7 

Okul 
Toplamı 652 332 261 105 39,5 32.3 

Yukarıda Tablo 9’da görüldüğü gibi, erkek öğrencilerin %39.5’i; kız öğrencilerin ise %32.3’ü 
başarısızlık nedeni olarak, “Ailemin sürekli ders çalış demesinden bıktığımdan” maddesini tercih 
etmişlerdir. Bu sonuçlara göre, ailelerin erkek öğrencilere bu ifadeyi daha fazla kullandığı 
görülmektedir. Bu sonuca göre, evde ebeveyn çocuk ilişkisinin sağlıklı kurulamadığını söyleyebiliriz. 
Ebeveynlerin çocuklarına sürekli ders çalış demesi öğrencilerde bıkkınlık oluşturmaktadır. Aileler bu 
durumda, çok konuşmak yerine, davranışları ile örnek olmaları daha faydalı olacaktır.  

Tablo 10: “Anlayamadığım konularda öğretmenlerime soru sormaktan çekindiğimden” 

maddesine ilişkin bulgular ve yorumlar 

Problem Maddeleri Sınıflar 
Genel 
Sayı 

Evet 
Sayısı Evet % 

E K E K E K 

10. Anlayamadığım 
konularda 

öğretmenlerime soru 
sormaktan 

çekindiğimden 
 

9 368 207 127 103 34,5 49,8 

10 149 72 59 27 39,6 37,5 

11 120 47 36 16 30,0 34,0 

12 15 6 1 2 6,7 33,3 

Okul 
Toplamı 652 332 223 148 34,7 40,4 

Yukarıda Tablo 10’da görüldüğü gibi, erkek öğrencilerin %34.7’si; kız öğrencilerin ise %40.4’ü 
başarısızlık nedeni olarak, “Anlayamadığım konularda öğretmenlerime soru sormaktan 

çekindiğimden” maddesini tercih etmişlerdir. Bu sonuç, kız öğrencilerde daha yüksek çıkmıştır. Bu 
durumu, kız öğrencilerin çekingenliği ile açıklayabiliriz. Sınıf yöneticisi olarak öğretmen, sınıf 
ortamını (sınıf atmosferinin) öğrencilerin kendilerini rahat bir şekilde ifade etmeleri için teşvik edici 
ve cesaretlendirici bir şekilde düzenlemelidir. Öğrenci kendini güvende hissederse, istenilen öğrenme 
gerçekleşir.  
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Tablo 11: “Sınavlarda çok heyecanlığımdan ”  maddesine İlişkin bulgular ve yorumlar 

Problem Maddeleri Sınıflar 
Genel 
Sayı 

Evet 
Sayısı Evet % 

E K E K E K 

11. Sınavlarda çok 
heyecanlığımdan 

 

9 368 207 136 101 37,0 48,8 

10 149 72 47 33 31,5 45,8 

11 120 47 35 26 29,2 55,3 

12 15 6 4 4 26,7 66,7 

Okul 
Toplamı 652 332 222 164 32,6 50,0 

Yukarıda Tablo 11’de görüldüğü gibi, erkek öğrencilerin %32.6’sı; kız öğrencilerin ise 
%50.0’ı başarısızlık nedeni olarak, “Sınavlarda çok heyecanlığımdan” maddesini tercih etmişlerdir. 
Kız öğrencilerde bu durum, erkek öğrencilere göre bir hayli yüksek çıkmıştır. Bu durumu kız 
öğrencilerin psikolojik ve duygusal durumları ile açıklayabiliriz. Bu sonuçlara göre, öğrencilerin 
heyecanla başa çıkma ve heyecanı yenme konusunda yeterince bilgiye sahip olmadıkları sonucuna 
ulaşabiliriz. Bu oran sınav kaygısını önlemeye yönelik seminer,  bireysel görüşmeler, grup rehberliği 
vb. çalışmaların yapılması gerektiğini göstermektedir. Kız öğrencilerin oranının erkek öğrencilere 
göre daha yüksek çıkmasının nedenini, psikolojik ve biyolojik nedenlerle açıklayabiliriz. 

Tablo 12: “Ön bilgilerimin yetersiz oluşundan” maddesine ilişki bulgular ve yorumlar 

Problem Maddeleri Sınıflar 
Genel 
Sayı 

Evet 
Sayısı Evet % 

E K E K E K 

12. Ön bilgilerimin 
yetersiz oluşundan 

 

9 368 207 69 57 18,8 27,5 

10 149 72 56 30 37,6 41,7 

11 120 47 30 16 25,0 34,0 

12 15 6 8 0 53,3 0,0 

Okul 
Toplamı 613 302 151 91 27,1 34,4 

Yukarıda Tablo 12’de görüldüğü gibi, erkek öğrencilerin %27.1’i; kız öğrencilerin ise 
%34.4’ü başarısızlık nedeni olarak, “Ön bilgilerimin yetersiz oluşundan” maddesini tercih 
etmişlerdir. Bu sonuçlar öğrencilerin ön (temel) bilgilerinin yetersiz olması, hazır bulunuşluluk (hazır 
oluş) düzeylerinin eksik olduğunu göstermektedir. Kız öğrencilerin oranı erkek öğrencilere göre biraz 
daha yüksek çıkmıştır. Öğretmenlerin, konuya geçmeden önce, öğrencilerin ön bilgilerini yoklamaları 
yararlı olacak ve öğrencilerin dikkatini derse ve konuya vermelerinde faydalı olacaktır. 

Tablo 13: “Öğretmenlerimden gerekli ilgiyi göremediğimden”  maddesine ilişkin bulgular 

ve yorumlar 

Problem Maddeleri Sınıflar 
Genel 
Sayı 

Evet 
Sayısı Evet % 

E K E K E K 

13. Öğretmenlerimden 
gerekli ilgiyi 

göremediğimden 
 

9 368 207 75 44 20,4 21,3 

10 149 72 46 22 30,9 30,6 

11 120 47 33 14 27,5 29,8 

12 
 15 6 5 0 33,3 0,0 

Okul 
Toplamı 652 332 159 94 26,3 27,2 
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Yukarıda Tablo 13’de görüldüğü gibi, erkek öğrencilerin %26.3’ü; kız öğrencilerin ise 
%27.2’si başarısızlık nedeni olarak, “Öğretmenlerimden gerekli ilgiyi göremediğimden” 
maddesini tercih etmişlerdir. Bu sonuç, kız ve erkeklerde yakın oranda çıkmıştır. Kız 
öğrenciler lehine sonucun biraz yüksek çıkması, kızların daha çok ilgi görmek istediğini 
şeklinde açıklayabiliriz. Hümanist (insancıl) psikoloji anlayışına göre çağdaş bir öğretmende 
bulunması gereken 3 önemli nitelik,  ”koşulsuz kabul, empati ve saydamlık”dır. Öğretmen, 
öğrencisi ile yakından ilgilenmeli, ona güven ve cesaret vermeli, hatalarına karşı hoş görülü 
olmalı, ona rehberlik yapmalıdır. Goleman (2004)’a göre, empatinin kökeni öz-bilinçtir. Ona 
göre, duygularımıza ne kadar açıksak, hisleri okumayı da o kadar iyi beceriririz.  

Tablo 14: “Sınıfımızın kalabalık olmasından” maddesine ilişki bulgular ve 

yorumlar 

Problem Maddeleri Sınıflar 
Genel 
Sayı 

Evet 
Sayısı Evet % 

E K E K E K 

14. Sınıfımızın kalabalık 
olmasından 

 

9 368 207 122 76 33,2 36,7 

10 149 72 41 15 27,5 20,8 

11 120 47 18 5 15,0 10,6 

12 15 6 2 1 13,3 16,7 

Okul 
Toplamı 652 332 183 97 25,2 22,7 

Yukarıda Tablo 14’de görüldüğü gibi, erkek öğrencilerin %25.2’si; kız öğrencilerin ise 
%22.7’si başarısızlık nedeni olarak, “Sınıfımızın kalabalık olmasından” maddesini tercih 
etmişlerdir. Bu sonuca göre, okullarımızın temel sorunlarından birisi olan, kalabalık sınıflar 
başarıyı olumsuz etkilemektedir. İdealler sınıflar ortalama 24 kişilik sınıflardır.  

Tablo 15: “Bu okulu sevmediğimden” maddesine ilişkin bulgular ve yorumlar 

Problem Maddeleri Sınıflar 
Genel 
Sayı 

Evet 
Sayısı Evet % 

E K E K E K 

15. Bu okulu 
sevmediğimden 

 

9 368 207 59 21 16,0 10,1 

10 149 72 34 22 22,8 30,6 

11 120 47 43 11 35,8 23,4 

12 15 6 5 0 33,3 0,0 

Okul 
Toplamı 652 332 141 54 24,9 21,4 

Yukarıda Tablo 15’de görüldüğü gibi, erkek öğrencilerin %24.9’u; kız öğrencilerin ise 
%21.4’i başarısızlık nedeni olarak, “Bu okulu sevmediğimden” maddesini tercih etmişlerdir. 
Okuduğu okulu sevmeyen öğrenciler, ¼’lük bir oranı oluşturmaktadır. Bu sonuca göre, 
okulların öğrenciler için yeterince cazibe merkezi olmadığını söyleyebiliriz. Bunun için, 
okullar eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri ile öğrenciler için cazibeli hale 
getirilmeli ve albenileri arttırılmalıdır. E. Fromm’a göre, yaşam sevgisinin içinde yaratıcılık 
vardır. Bu yüzden okullar yaşam merkezi haline getirilmelidir. 
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Tablo 16: “Kimseye açamadığım sorunlarım yüzünden”  maddesine ilişkin bulgular 

ve yorumlar 

Problem Maddeleri Sınıflar 
Genel 
Sayı 

Evet 
Sayısı Evet % 

E K E K E K 

16. Kimseye açamadığım 
sorunlarım yüzünden 

 

9 368 207 75 54 20,4 26,1 

10 149 72 42 18 28,2 25,0 

11 120 47 28 15 23,3 31,9 

12 15 6 4 0 26,7 0,0 

Okul 
Toplamı 652 332 148 87 24,0 27,7 

Yukarıda Tablo 16’da görüldüğü gibi, erkek öğrencilerin %24.0’ı; kız öğrencilerin ise 
%27.7’si başarısızlık nedeni olarak, “Kimseye açamadığım sorunlarım yüzünden” maddesini 
tercih etmişlerdir. Bu sonuca göre, öğrenciler sorunlarını paylaşabilecekleri ve 
anlatabilecekleri ve kendilerini dinleyebilecek güvenilir birilerini bulamamaktan 
yakınmaktadırlar. Okul rehberlik servislerine burada çok iş düşmektedir. Kız öğrencilerde bu 
durum, erkek öğrencilere göre daha yüksek çıkmıştır. Bu oran rehberlik faaliyetlerinde 
bireysel psikolojik danışmaya öğrencilerin teşvik edilmesi ve bu çalışmaların 
yaygınlaştırılması ihtiyacını göstermektedir. Yaşamın her döneminde farklı sorunlar 
olduğundan dolayı, bireye büyüme ve gelişme süreci içerisinde farklı gelişim alanlarındaki 
temel ihtiyaçlarını karşılaması ve bu alanlarda döneme özgü gelişim görevlerini yerine 
getirebilmesi ve gerçekleştirebilmesi için profesyonel düzeyde hizmet sunulmalıdır 
(Yeşilyaprak, 2007).  

Tablo 17: “Öğretmenlerin dersi monoton (sıkıcı) anlatmalarından”  maddesine 

ilişkin bulgular ve yorumlar 

Problem Maddeleri Sınıflar 
Genel 
Sayı 

Evet 
Sayısı Evet % 

E K E K E K 

17. Öğretmenlerin 
dersleri monoton 
(tekdüze-sıkıcı) 

anlatmalarından 

9 368 207 64 34 17,4 16,4 

10 149 72 41 14 27,5 19,4 

11 120 47 32 7 26,7 14,9 

12 15 6 6 0 40,0 0,0 

Okul 
Toplamı 652 332 143 55 23,9 16,9 

Yukarıda Tablo 17’de görüldüğü gibi, erkek öğrencilerin %23.9’u; kız öğrencilerin ise 
%16.9’u başarısızlık nedeni olarak, “Öğretmenlerin dersleri monoton (sıkıcı) anlatmalarından” 
dolayı başarısızım maddesini tercih etmişlerdir. Bu sonuca göre, bazı öğretmenlerin klasik ve 
geleneksel ders anlatma yöntemi ile ders işlediklerini söyleyebiliriz. Öğretim programlarında, bireyin 
özelliklerine, dersin ve öğretilen konunun niteliklerine göre yöntem ve teknik seçilmesi ve 
kullanılması ve birey merkezli öğrenmeye ağırlık verilmesi gerekiyor.  
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Tablo 18: “Bana ait bir çalışma odamın olmayışından”  maddesine ilişkin bulgular ve 

yorumlar 

Problem Maddeleri Sınıflar 
Genel 
Sayı 

Evet 
Sayısı Evet % 

E K E K E K 

18.Bana ait bir çalışma 
odamın olmayışından 

 

9 368 207 65 36 17,7 17,4 

10 149 72 30 13 20,1 18,1 

11 120 47 17 13 14,2 27,7 

12 15 6 4 1 26,7 16,7 

Okul 
Toplamı 652 332 116 63 17,3 21,0 

Yukarıda Tablo 18’de görüldüğü gibi, erkek öğrencilerin %17.3’ü; kız öğrencilerin ise 
%21.0’ı başarısızlık nedeni olarak, “Bana ait bir çalışma odamın olmayışından” maddesini 
tercih etmişlerdir. Bu durum, kız öğrencilerde erkek öğrencilere nazaran daha yüksek 
çıkmıştır. Bu sonuca göre, öğrencilerin kendine özgü bir çalışma odasının olmaması,  
ailelerin çocukların rahat ders çalışabilecekleri ortamı hazırlamadıkları göstermektedir. 
Birçok evde tek bir oda, tüm aile bireylerinin ortak yaşam alanını oluşturmaktadır.  

Tablo 19: “Okul dışında başka bir işte çalıştığımdan”  maddesine ilişkin bulgular ve 

yorumlar 

Problem Maddeleri Sınıflar 
Genel 
Sayı 

Evet 
Sayısı Evet % 

E K E K E K 

19. Okul dışında başka 
bir işte çalıştığımdan 

 

9 368 207 39 10 10,6 4,8 

10 149 72 15 3 10,1 4,2 

11 121 46 17 1 14,0 2,2 

12 15 6 3 1 20,0 16,7 

Okul 
Toplamı 652 332 72 16 11,6 3,7 

Yukarıda Tablo 19’da görüldüğü gibi, erkek öğrencilerin %11.6’sı; kız öğrencilerin ise 
%3.7’si başarısızlık nedeni olarak, “Okul dışında başka bir işte çalıştığımdan” maddesini 
tercih etmişlerdir. Bu sonuç erkek öğrencilerin oranının, kız öğrencilerin 4 katı olduğunu 
göstermektedir. Bu dönemde aileler erkek çocuklarını evin bütçesine katkıda bulunsun 
düşüncesi ile okul dışı işlerde çalıştırmaktadırlar. 

Tablo 20: “Ailemden ayrı oluşum yüzünden”  maddesine ilişkin bulgular ve 

yorumlar 

Problem Maddeleri Sınıflar 
Genel 
Sayı 

Evet 
Sayısı Evet % 

E K E K E K 

20. Ailemden ayrı oluşum 
yüzünden 

 

9 368 207 29 9 7,9 4,3 

10 149 72 21 7 14,1 9,7 

11 120 47 15 5 12,5 10,6 

12 15 6 2 0 13,3 0,0 

Okul 
Toplamı 652 332 67 21 11,5 8,2 
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Yukarıda Tablo 20’de görüldüğü gibi, erkek öğrencilerin %11.5’i; kız öğrencilerin ise 
%8.2’si başarısızlık nedeni olarak, “Ailemden ayrı oluşum yüzünden” maddesini tercih 
etmişlerdir. Bu sonuca göre, parçalanmış, dağılmış veya boşanmış ebeveynler, çocukların 
okul başarısını da olumsuz etkilemektedir. Karı-koca, ayrılsalar bile, çocuklarını asla 
birbirilerine karşı intikam aracı olarak kullanmamalıdırlar. Bireyin çeşitli sebeplerle anne 
babasından ayrı kalması sonucunda çocuklarda ruhsal bozukluklar, çevreye uyumda, 
öğrenmede ve kurallara riayet etmede zorluk çektikleri görülmektedir (Rousseau, 1961).  
Araştırma sonuçlarına göre, ana babası boşanmış bir çocuğun, ileriki yıllarda içe kapanık 
olma ihtimali daha yüksektir (Morgan, 1989). 

Tablo 21: “Ailemdeki huzursuzluk yüzünden”  maddesine ilişkin bulgular ve 

yorumlar 

Problem Maddeleri Sınıflar 
Genel 
Sayı 

Evet 
Sayısı Evet % 

E K E K E K 

21. Ailemdeki 
huzursuzluk yüzünden 

9 368 208 32 24 8,7 11,5 

10 149 72 16 8 10,7 11,1 

11 120 47 13 7 10,8 14,9 

12 15 6 2 2 13,3 33,3 

Okul 
Toplamı 652 337 63 41 10,1 12.5 

Yukarıda Tablo 21’de görüldüğü gibi, erkek öğrencilerin %10.1’i; kız öğrencilerin ise 
%12.5’i başarısızlık nedeni olarak, “Ailemdeki huzursuzluk yüzünden” maddesini tercih 
etmişlerdir. Bu sonuca göre, kız öğrencilerin oranının erkek öğrencilerden biraz yüksek 
çıkması psikolojik ve duygusal nedenlerle açıklanabilir. Ayrıca, bu durum aile içi sorunların 
olduğunu göstermektedir. Demokratik ana-baba, birbirine saygı duyan ve çocuklarını seven 
ve benimseyen çağdaş ailedir. Sorunlar anlaşarak, konuşarak çözümlenir (Köknel, 1981).  
Kasatura (1991)’nın yaptığı araştırmada, başarısız öğrencilerin büyük çoğunluğu, başarısızlık 
nedenleri olarak ilk sırada aileyi koymuşlardır. Bunun en büyük gerekçesi olarak da anne-
babanın sinirli ve öfkeli mizaçları nedeniyle evde huzurlu ortamın olmamasını 
göstermişlerdir.  

Tablo 22: “Sağlığımın bozuk olmasından ”  maddesine ilişkin bulgular ve yorumlar  

Problem Maddeleri Sınıflar 
Genel 
Sayı 

Evet 
Sayısı Evet % 

E K E K E K 

22. Sağlığımın bozuk 
olmasından 

 

9 368 207 34 6 9,2 2,9 

10 149 72 13 6 8,7 8,3 

11 120 47 5 7 4,2 14,9 

12 15 6 3 0 20,0 0,0 

Okul 
Toplamı 652 332 55 19 7,4 8,7 

Yukarıda Tablo 22’de görüldüğü gibi, erkek öğrencilerin %7.4’ü; kız öğrencilerin ise 
%8.7’si başarısızlık nedeni olarak, “Sağlığımın bozuk olmasından” dolayı maddesini tercih 
etmişlerdir. Her iki cinsiyette de sonuçlar benzer çıkmıştır. Kız öğrencilerde bu durumun 
erkek öğrencilere göre biraz daha fazla çıkması, ergenlik döneminde kız öğrenciler, fiziksel 
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(bedensel) görünümlerine erkeklere nazaran daha fazla duyarlılık göstermektedirler. 
Araştırmalar, sağlıklı tutumlar içeren bir yaşam tarzının, birçok sağlık problemini önlediğini, 
buna karşın sağlıksız yaşam tarzının benlik saygısının azalması, depresyon,  kalp, kanser 
hastalıkları, anksiyetenin artması gibi bir çok fiziksel ve ruhsal bozukluklara yol açtığı 
görülmektedir (Clark ve Hovanitz, 1989; Jampol, 1989; Cheng ve Lam, 1997; Akt: Doğan, 
2008). 

6. TARTIŞMA VE SONUÇ  

Yapmış olduğumuz araştırma bulguları göstermektedir ki, okul başarısızlığında birçok 
faktör belirleyici olmaktadır. Bunun için, eğitim süreci içerisinde rehberlik hizmetlerinden 
beklenen en önemli işlev, öğrencilerin ilgi, eğilim ve yetenekleri doğrultusunda, aynı 
zamanda ülkenin ihtiyaç ve koşulları da dikkate alınarak, üst öğrenime ve iş alanlarına 
yönlendirilmesi doğrultusunda yardımcı olmaktır (Kuzgun, 1991; Kuzgun, 2006; Bakırcıoğlu, 
1994; Kepçeoğlu, 1997). Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca bilişsel 
gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, duygusal, sosyal ve kişilik gelişimini de 
hedeflemektedir. Bir insanın toplum yaşamında işlevlerini gereğince yerine getirebilmesi, 
başarılı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmesi ancak sağlıklı bir kişilik gelişimi ile olanaklıdır. 
Bu temelin en önemli yapı taşları ise “sevgi, ilgi ve güven”dir. Bunların var olduğu bir 
ortamda yetişen bir çocuğun başarılı ve yetişkin bir birey olarak toplumda yer alma olasılığı 
yüksektir (Düzgün, 2006). Başarılı öğrenme % 50 moral duruma (güdülenme, ilgi, istek, 
ihtiyaç vs),  % 50 ise teknik yeterliliğe (öğrenmeyi öğrenmeye)  bağlı olduğundan (Sekman, 
2008) bu faktörler sınıf ve okul ortamında dikkate alınmalıdır. (Bhala, 2012)’ya göre, ideal 
başarı insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak durumunda ve insanların kendine olan benlik 
saygısını arttırmalıdır.  

Diğer taraftan okul-aile işbirliğinin etkili bir biçimde sürdürülmesi bireyin okul 
başarısı ve kişilik gelişimi açısından pozitif sonuçlar doğuracaktır. Çocukların ayrılık veya 
boşanmaya bağlı doğal tepkileri saldırganlık ve okul başarısızlığı olduğundan, çocukların bu 
duyguları ile başa çıkmak için ebeveynler düzenli olarak öğretmenlerle iletişim halinde 
olmalıdır (Debgici & Ekmekçi, 2012).  Öğretmenler, sınıfta çoklu zekâ kuramından yola 
çıkarak; çocuğun pek çok zekâ türünden en az birisine sahip olduğunun bilincinde olmalı ve 
öğrenciyi tek bir zekâ türünden değerlendirilmeye tabi tutmamalıdırlar. Okullarda rehberlik 
hizmetlerine yer verilmeli, zaman zaman yapılan testlerle, öğretmen gözlemleriyle ve ailelerle 
yapılan görüşmeler sonucunda öğrencinin başarısız olmasına neden olan etkenler 
araştırılmalıdır. DAM (2008)’ın 284 öğrenci yaptığı araştırmaya göre, araştırma sonucunda 
ailenin çocuğun okul başarısını etkilediği; ailevi sorunları olan öğrencilerin okul başarılarının, 
ailevi bir sorunu olmayan ve ailesinden destek gören öğrencilerin okul başarılarından daha 
düşük olduğu sonucunu elde etmiştir.  Gümüş & Kurt & Ermurat & Örbay (2011)’ın “ana-

baba tutumu ve okul başarısına etkisi” konusunda yapılan araştırma için, 150 öğrenci 
seçilmiş ve bu öğrencilere 49 sorulu bir anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarından 
öğrencilerin yüzde 80'inin ailenin eğitim üzerine etkisi olduğunu, geriye kalan yüzde 20'sinin 
ise ailelerin eğitim üzerine etkisiz olduklarını belirtmişlerdir. Demokratik aile yapısının ve 
demokratik ebeveyn tutumunun bireyin özerklik (otonom) duygularının gelişmesinde olumlu 
sonuçlar doğurduğu değişik araştırmalarla ortaya konmuştur. Özerkliğin gelişimi ile yakından 
ilişkili bir diğer etmen de ebeveynlerin ergen çocuklarına karşı uyguladıkları sıkı kontrolün 
ve denetimin düzeyidir. Bu alanda yapılan araştırma sonuçlarına göre, ergenler üzerinde 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 39         Kasım – Aralık 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

 18

uygulanan sıkı kontrol ve sert disiplinin ergenlerin davranışsal ve duygusal özerkliğinin 
gelişmesine engel teşkil ettiği sonuçları elde edilmiştir (Quintana, Lapsley; 1990; akt. 
Musaağaoğlu, Güre, 2005).  Tatlılıoğlu & Avcı (2012)’nın “İlköğretim Öğrencilerinin Okul 

Başarılarını Etkileyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Bingöl Örneği)” 
adlı araştırmasında da öğrenci başarısını etkileyen faktörlere baktığımızda çıkan sonuçlar, 
ortaöğretim öğrencileri üzerine yaptığımız bu araştırma sonuçları ile benzerlik 
göstermektedir. 

7. ÖNERİLER 

-Ders içerikleri ve müfredat bireylerin bilişsel (cognitive) gelişimlerine uygun olmalı 
ve öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ve gelişim düzeylerini dikkate almalıdır. 

-Okullar bir yaşam merkezi haline getirilmelidir. Spor salanları vb kurulmalıdır.  

-MEB’in öğretmen yetiştirme politikası gözden geçirilmelidir. 

-Öğrencilere, verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi verilmelidir. 

-Öğrenciler planlı çalışma alışkanlığı kazanmalıdır, dersten sonra mutlaka bir tekrar 
yapmalıdır. 

-Öğrenciler, heyecanlarını yenmek için sorumluluk almaktan söz almaktan ve 
çekinmemelidir. 

-Öğrencinin evde öğrencinin rahat edebileceği uygun bir fiziksel ortam 
hazırlanmalıdırlar. 

-Boşanmış aileler, kesinlikle çocuklarını birbirine karşı intikam aracı olarak 
kullanmamalıdır. 

-Ebeveynler ve öğretmenler, bireyin gelişim dönemleri ve gelişim özellikleri hakkında 
bilgi sahibi olmalılar ve gerektiğinde uzman yardımı almalıdırlar. 

-Eğitim yöneticisi, okul ders planının hazırlanmasında, üniversitelerin program 
geliştirme uzmanlarından yararlanmalıdır. 

-Eğitim yöneticisi, okul rehberlik servisinin daha etkin çalışması için, rehberlik 
servisleri ile okulun ihtiyaçları doğrultusunda ortak projeler geliştirmelidirler.  

-Öğretmenler, ders işlemede, yapılandırmacı yöntemi, yaparak yaşayarak öğrenme 
ilkesini ve  dikkate almalıdırlar, öğrenci merkezli ve Hümanist eğitim anlayışını bir eğitim 
anlayışını hayat geçirmeliler. 

-Öğretmenler, öğrencilerin öz-saygı, öz-güven ve cesaretlerini geliştirici çalışmalar 
yapmalı, onları soru sormaya, sorumluluk almaya ve tartışmaya cesaretlendirmelidirler. 

-Öğretmenler, öğrencilerin duygularını anlatmalarına uygun sınıf ortamı (atmosferi) 
oluşturmalı, olumsuz cümle yapılarından kaçınmalı, göz teması kurmalı, uygun olduğunda 
kişiye dokunmalı,  ismiyle hitap etmeli, konuşurken başka şeylerle uğraşmamalıdır 
(Tatlılıoğlu, 1999).  
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LEVON TER PETROSYAN’IN ERMENİCE KALEME ALDIĞI XII VE XIII 

YÜZYILDA KİLİKYA ERMENİLERİ KÜLTÜRÜNDE ASURÎLERİN ROLÜ ADLI 

ESERİNDE SÜRYANİ-ERMENİ İLİŞKİLERİ 

  
Yrd. Doç. Dr. Yıldız Deveci BOZKUŞ∗∗∗∗ 

Öz 

Bu çalışmada Ermenistan’ın eski devlet başkanı Levon Ter Petrosyan tarafından Doğu  

ve Fransızca olarak kaleme alınan ve Ermenice adı Ասորիների  Դերը Հայկական 

կիլիկիոյ Մշակութային Կեանքում ԺԲ-ԺԳ Դարերում (XII ve XIII Yüzyılda Kilikya 

Ermenileri Kültüründe Asurilerin Rolü) olan eseri incelenecektir. Bu kapsamda söz konusu 

eserde Süryani ve Ermeni ilişkilerinin nasıl ele alındığı ve hangi konular üzerinde durulduğu 

hususu değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ermeniler, Süryaniler, Levon Ter-Petrosyan, Kilikya Ermenileri. 

Abstract 

In this study we will try to examine the book of the former president of Armenia 

Levon Ter Petrosyan which name is The Role of the Assyrians XII and XIII century, the 

Armenians of Cilicia Culture. Because of this book is written in Eastern Armenian language 

and do not translate to the other language is very important. In this context these items are 

will be discussed. In addition to that  using the book we will try to evaluated the Assyrian and 

Armenian relations in the ancient times. 

Key Words: Armenians, Assyrians, Levon Ter-Petrosyan, the Armenians in Cilicia. 
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Giriş 

Ermenice adı Ասորիների  Դերը Հայկական կիլիկիոյ Մշակութային Կեանքում 

ԺԲ-ԺԳ Դարերում (XII ve XIII Yüzyılda Kilikya Ermenileri Kültüründe Asurilerin Rolü) 

olan bu eser, henüz Sovyetler Birliğinin dağılmadığı bir ortamda Petrosyan tarafından kaleme 

alınmış olup, ülkenin içinde bulunduğu siyasi koşullar nedeniyle Venedik’te yayınlanmıştır. 

Ayrıca gerek kitabın günümüze kadar Türkçeye gerekse diğer dillere tercüme edilmemiş 

olunması nedeniyle Süryani-Ermeni ilişkilerinin tarihine dair oldukça önemli veriler içerdiğini 

ve bu verilerin şimdiye kadar henüz uluslar arası literatürde kullanılmadığını da söylemek de 

yarar vardır.  Bu yönüyle çalışmanın orijinal bir içeriğe sahip olduğu ve Süryani-Ermeni 

ilişkilerinin geçmişine dair birtakım önemli ipuçları sunduğu söylenebilir.  

Bu çerçevede makalede ilk etapta kitabın biçimsel özellikleri incelendikten sonra 

kitabın yazarı Petrosyan’ın hayatı ve çalışmalarına dair bir takım bilgilere yer verilecektir. 

Daha sonra Petrosyan’ın eserinde söz konusu döneme dair iki toplum arasındaki ilişkileri 

nasıl ele aldığı değerlendirilmeye çalışılacaktır. Kitapta özellikle söz konusu dönemde 

Süryani-Ermeni ilişkilerinin siyasi, kültürel, dini ve sosyal boyutlarının nasıl değerlendirildiği 

de ortaya konmaya çalışılacaktır. Ayrıca Ermeni kaynaklarında Süryanilerin nasıl algılandığı 

ve tarihi süreçte söz konusu algıda bir değişim olup olmadığı hususuna da aydınlık 

getirilmeye çalışılacaktır. Bu anlamda gerek Süryani-Ermeni ilişkilerinin dini boyutu gerekse 

iki toplum arasındaki tarihi arka plandan hareketle iki farklı dini ve etnik grup olan Ermeni ve 

Süryani toplumunun geçmişte nasıl bir arada yaşadıkları hususu ortaya konmaya 

çalışılacaktır. Ayrıca Petrosyan’ın söz konusu eseri hazırlarken hangi kaynaklardan 

yararlandığı konusu da bu çalışmanın kapsamı içinde yer alacak ve çalışma hazırlanırken 

doğrudan günümüzde Ermenistan Cumhuriyeti’nin resmi dili olan Doğu Ermenice 

versiyonundan yararlanılacaktır.  

Kitabın Biçimsel Özellikleri 

Levon Ter Petrosyan Tarafından kaleme alınan bu eserin doğu Ermenice bölümü 80 

sayfadan oluşmaktadır. Daha sonra kitabın sonunda Fransızca olarak hazırlanmış 6 sayfalık 

bir özet de bulunmaktadır. 1989 yılında Venedik’te Ս. ԼԱԶԱՐ yayınevi tarafından 

basılmıştır.  
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Doğu Ermenice olarak kaleme alınan bu eser altı bölümden oluşmaktadır.   Bu bölümlerin 

Türkçe karşılığı şöyledir; 

• Ասորիների Դերը Հայկական Կիլիկիոյ Մշակութային Կեանքում ԺԲ-ԺԳ 

Դարերում (XII-XIII Yüzyılda Kilikya Ermenileri Kültüründe Asurilerin Rolü)  

• Ասորական Աղբիիրները ԺԲ-ԺԳ Դարերի Հայ-Ասորական 

Հարաբերութիինների ՄասիՆ (XII ve XIII yüzyılda Asuri Kaynaklarında Ermeni-

Asuri İlişkileri) 

• Միկայել Ասորի, Ժամանակագրութիւն (Asuri Mikayel Kronolojisi) 

• Անանուն Եդեսացի, Եկեդեցական Ժամանակագրութիւն (Urfalı Ananun Kilise 

Kronolojisi) 

• Բար-Հեբրեոս, Եկեդեցական Ժամանակագրութիւն (Bar Hepreus, Kilise 

Kronolojisi) 

• Ամփոփում (Özet) 

Levon Ter Petrosyan Kimdir 

Ermenice adı Լևոն Տեր-Պետրոսյան olan Ermenistan Cumhuriyeti’nin eski devlet 

başkanı Petrosyan, 9 Ocak 1945’te Suriye’nin Halep kentinde doğmuştur. 1946 yılında 

ailesiyle birlikte Erivan’a gelen Petrosyan, burada ilkokuluna başlamış ve 1968’de Arap dili 

ve edebiyatı konusunda uzmanlaşarak Erivan Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi Şarkiyat 

Bölümü’nden mezun olmuştur.1 

1972 yılında Leningrad’a giden Petrosyan burada yükseköğrenimini tamamlayarak 

Leningrad Üniversitesi'nden mezun olmuştur.   1987’de yine aynı üniversiteden doktora tezini 

veren Petrosyan, 1972-1978 yılları arasında Manuk Abeghyan Edebiyat Enstitüsü’nde genç 

bir araştırmacı olarak çalışmıştır.  

                                                           
1 Levon Ter Petrosyan’ın Resmi İnternet Adresi: Levon Ter Petrosyan Biyografisi, 
http://www.levonpresident.am/?lang=arm  
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Levon Ter Petrosyan2 

1978-1985 yılları arasında Matenadaran’da (Maştotz'un Eski Elyazmaları Enstitüsü) 

Bilimsel Sekreter olarak, 1985’te ise burada kıdemli araştırmacı olmuştur. İyi derecede 

Ermenice, Rusça, Fransızca, İngilizce, Almanca ve Arapça bilen Petrosyan, bu dillerin yanı 

sıra birçok ölü dile de hâkimdir. Bugüne kadar yaklaşık 70 civarında bilimsel araştırma 

makalesi olan Petrosyan’ın, özellikle Ortaçağ Ermeni çeviri literatürüne hâkim olmakla 

birlikte Ermeni-Süryani kültürel ilişkilerine dair de Ermenice, Fransızca ve Rusça 

yayınlanmış birçok çalışması bulunmaktadır.3 

Petrosyan’ın siyasi kimliğine bakıldığında Ermenistan’daki diğer yöneticilerden farklı 

bir profile sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu kapsamda 1991’de yönetime geldiğinde 

özellikle dört konuyla ilgili olarak önemli adımlar atacağının sinyallerin vermiştir. Buna göre 

                                                           
2 Levon Ter Petrosyan Biyografisi, http://www.levonpresident.am/?lang=arm  
3 Levon Ter Petrosyan Biyografisi, http://www.levonpresident.am/?lang=arm 
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bir piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, demokratikleşme, geleneksel Rus bağımlılığı 

mesuliyetlerinden bağımsız gerçekçi bir dış politika yürütmeyi hedeflemiştir.4     

Araştırmacılar tarafından diğer Sovyet ülkelerindeki yöneticilere oranla çok daha 

olumlu bir imaja sahip olduğu öne sürülen Petrosyan’ın istifası birçok kesim tarafından Batılı 

devletler tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen “kadife devrimlerin” devamı olan bir darbe 

olarak yorumlanmıştır.5  

ԱսորիներիԱսորիներիԱսորիներիԱսորիների ԴերըԴերըԴերըԴերը ՀայկականՀայկականՀայկականՀայկական ԿիլիկիոյԿիլիկիոյԿիլիկիոյԿիլիկիոյ ՄշակութայինՄշակութայինՄշակութայինՄշակութային ԿեանքումԿեանքումԿեանքումԿեանքում ԺբԺբԺբԺբ-ԺգԺգԺգԺգ ԴարերումԴարերումԴարերումԴարերում 

(XII-XIII Yüzyılda Kilikya Ermenileri Kültüründe Asurilerin Rolü) 

Bu bölümde özetle Kilikya Ermeni devletinin coğrafi özelliklerinden bahsedilerek, 

komşu ülkelerle olan ilişkilerine dair bazı bilgiler verildiği ve böylelikle konuya genel bir 

giriş yapıldığı görülmektedir.6 

Kitapta doğrudan Ermeni-Asuri ilişkilerine ilk yer verilen pasajda ise bu dönemin XII 

ve XIII yüzyıl olarak kaydedildiği ve iki toplum arasında sıkı ilişkilerin olduğu 

vurgulanmıştır.7 Kitapta ayrıca Ermeni-Süryani kiliselerinin birbirleri ile olan işbirliği ve 

bunun ilerletilmesi için yapılan yazışmalara da yer verilmiştir. Petrosyan’ın özellikle bu 

döneme ait yazışmaları inceleyerek hazırladığı söz konusu eser dipnot ve kaynakçasıyla da 

oldukça zengin bir içeriğe sahiptir.8 Eserin hazırlanmasında Petrosyan’ın özellikle de hâkim 

olduğu dillerden büyük oranda çeviriler yaparak yararlandığı görülmektedir. Ayrıca 

Erivan’daki Matanedaran kütüphanesindeki el yazmaları, Fransızca eserler, Dergiler, 

Ermenice kaynaklar, Ermeni kiliselerinin kayıtları, Yunanca Eserler, Kronik ve 

Bibliyografyalar, Amerikan kaynakları, Arapça kaynaklar, dini eserler, (Zebur, İncil vb.) 

Asuri kaynakları, Kudüs kütüphanesindeki el yazmalar, manastırlardaki el yazmaları ve 

mektuplardaki verilerin de bu çalışmada kullanıldığı görülmektedir. 

                                                           
4 Stephan H. Astourian, From Ter-Petrosian to Kocharian: Leadership Change in Armenia, Berkeley: Berkeley 
Program in Soviet and Post-Soviet Studies, Working Paper Series, University of California, Winter 2000-2001, 
s.1.  
5 Stephan H. Astourian, a.g.e. s.1. 
6 Levon Y. Ter Petrosyan, 11 ve 12 Yüzyılda Kilikya Ermenileri Kültüründe Asurilerin Rolü, Venedik, S. Lazar, 
1989, s.5. 
7 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.6. 
8 Levon Y. Ter Petrosyan…, a.g.e., s.7. 
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Petrosyan’ın söz konusu eserinde Asuri-Ermeni ilişkilerinin yanı sıra Ermeni-Türk 

ilişkileri, Rumların Ermeni ve Asurilere yönelik politikalarına dair de bazı bilgilere yer 

verdiği görülmektedir.  Örneğin eserin bir bölümünde Krikor Dığa’nın Büyük Mihail’den 

Türk ordularına karşı yardım talebinde bulunduğu konusu ele alınırken burada Türklerden 

bahsedildiği görülmektedir.9  

Kitapta Ermeni-Süryani ilişkilerine dair bir diğer veri de her iki toplumun dini 

liderlerinin kendi aralarında yürüttükleri yazışmalarda yer alan bilgiler olmuştur. Bu verilere 

göre 1210’lu yıllarda Kral Levon’un Kilikya Kavigati Asuri manastırı ruhanilerinin ricası ile 

İkona sulatanının, Yakubi kilisesi patriği olarak Ohannes XIV’ün tanınması için aracılık 

yaptığı da kaydedilmiştir.10  

Petrosyan’ın çalışmasında iki toplum ilişkilerini ele alırken söz konusu dönemde Asuri 

ve Ermenilerin hangi alanlarda faaliyet gösterdiklerine dair bir takım bilgilere de yer 

vermiştir. Bu çerçevede 1244’lü yıllarda Yakubi Asurilerin Kilikya’da inşaat işlerinde aktif 

rol almaya başladıklarını ve çeşitli yerlerde bir takım kilise, köprü ve dini mekanların inşasına 

başladıklarını kaydetmiştir.11 Ancak burada daha da dikkat çekici olan nokta Yakubi 

Asurilerinin Sis vb. yerlerde kendi dini merkezlerinin yanı sıra Ermeniler için de Rumkale’de 

benzer faaliyetlerde bulunduğudur. Bu bölümde ayrıca 1250’li yıllarda Ermeni katolikosu I. 

Konstantin’in (1221-1267) Harran Kilisesinde Ermenilere de yer verilmesi için II. Ignatyus’a 

ricada bulunduğuna da yer verilmiştir. Yakubilerin istememelerine rağmen bu ricayı kabul 

ettiklerini kaydeden Petrosyan, Yakubilerin sözlerinde durmadıklarını ve bu durumun kral I. 

Hetum’u (1226-1270) kızdırdığını da öne sürmüştür.12  

Eserde ayrıca II. Ignatyus’un ölümünün ardından varlığının bir kısmını kral Hetum 

aracılığıyla Ermenilere de bıraktığını görmekteyiz. Bu vesileyle Patrosyan bu varlığın aslında 

Ermeni kilisesinin Doğu kısmının topraklarını oluşturduğunu da öne sürmüştür.13 

Kilikya Ermeni krallığının düşmesinin Sis’teki patrikliği de etkilediğini öğrendiğimiz 

bu eserde, 1292 yılının Yakubi kilisesi için bir dönüm noktası olduğunu görmekteyiz. Bu 

                                                           
9 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.8. 
10 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.9. 
11 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e.,, s.9. 
12 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.10. 
13 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.10. 
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dönemde Yakubi Kilisesinin artık üç patrikliğe ayrıldığını kaydeden Petrosyan, merkezlerin 

Sis, Malatya ve Mardin olduğunu belirterek, Mihail Barsuma’dan sonra Sis’te Mihail III 

(1313-1349) ve Parseh (1349-1387) adlı iki patriğin daha göreve geldiğini ifade etmiştir. 

Ayrıca XIII. Yüzyılın ilk yarısında Yakubi kilisesinde Sis patrikliğinin büyük önem arz 

ettiğini ve yine bu dönemde Patrikhanenin yetkilerinin sınırları aştığını kaydetmiştir. Bu 

yetkilerin sadece Batı değil Azerbaycan, İran’ın Tebriz ve Marağa şehirlerine de ulaştığını 

kaydetmiştir. Ancak Sis Patrikliğinin, Kilikya Ermeni krallığının düşmesinin ardından uzun 

süre ayakta kalamadığını da ifade etmiştir.14 

Petrosyan, Ermeni-Asuri ilişkilerinde 1349’lu yıllarda da bir takım gelişmelerin 

yaşandığına yer vermiştir. Buna göre Parseh veya Kapriyel Malatyalı “Antakya ve Asuristan 

Patriği” olarak Kilikya Sis şehrine seçildiğini belirtmiştir. Bu dönemde Patrik Konstantin’in, 

Mar Barsuma manastırının yıkılmış olması nedeniyle manastırın kütüphanesinden değerli el 

yazmalarını Sis’e taşıttığını da kaydetmiştir. 15 

Verilerden hareketle XII ve XIV yüzyılları arasında Yakubi kilisesi ile Kilikya Ermeni 

krallığı arasındaki ilişkilerin oldukça ileri düzeyde olduğunu söylemek mümkündür. 

Petrosyan XIII ve XIV yüzyıllarda Yakubilerin tamamen Ermenilerin mahiyetine 

girdiğini, özellikle Ermeni kralların katolikosların Yakubilerle ilişkilerde en çok da patrik 

seçimlerinde büyük rolü olduğuna değinmiştir. Petrosyan, bu durumun nedenini ise 

Kilikya’daki Asuri nüfusunun çokluğuyla ilişkilendirmiştir.16 Ancak kitabın bir sonraki 

sayfasında ise Kilikya’daki Asuri nüfusunun artmasında Moğol ve Tatar saldırılarının da 

etkisinden bahsedilmiştir.17  

Kilikya sınırları içinde Asuri dini merkezlerine dair bir takım verilerin de yer aldığı 

söz konusu eserde, Asurilere ait manastırların yanı sıra beş piskoposluğun bulunduğu ve 

bunların Adana, Anazarpa,  Ceyhan, Sis, Darson olduğu kaydedilmiştir. Bunların yanı sıra 

                                                           
14 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.12. 
15 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.12. 
16 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.12. 
17 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.13. 
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Asurilere ait Ermeni krallığına bağlı Maraş, Raban ve Kesun Yakubi piskoposluklarının da 

olduğuna değinilmiştir.18 

Aykeksi’ye ait olduğu öne sürülen ve Asuri, Ermeni ve Rumların ilişkilerine dair  

verilen bilgiler ise kitapta belkide en dikkat çekici noktalardan birini oluşturmaktadır. Çünkü 

Aykeksi’nin bu üç halkın bir arada yaşamalarına rağmen birbirlerine karşı saygı ve sevgiyi 

yitirdikleri öne sürülmüştür. Bu nedenle Aykeksi’nin Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında 

yaptığı mukayese oldukça önemlidir.19 

Aykeksi’nin söz konusu verilerinden hareketle Ermeni,  Asuri ve Rumların birbirleri 

ile olan ilişkilerinin bu dönemde bir kırılma noktasına geldiğini görmekteyiz. Nitekim kitabın 

devamında Ayteksi, açık bir biçimde bu topluluklar arasındaki kavganın bir an önce 

sonlandırılması için çağrıda bulunduğu görülmektedir.20  

Petrosyan’a göre Aykeksi’nin söz konusu çağrısı Rum, Asuri ve Ermeni piskoposları 

arasında olumlu bir etki yaratmıştır. Buna göre söz konusu piskoposların Aykeksi’nin bu 

çağrısına uyarak kendi sınırlarını belirledikleri ve dini merasimlerde bir diğerine karışmama 

konusunda anlaşma sağladıkları kaydedilmiştir. Ancak aynı etkinin halk üzerinde söz konusu 

olmadığı da öne sürülmüştür.21 Bu nedenle Ermeni ve Asuriler arasında 1166’da ortaya çıkan 

anlaşmazlığın her iki toplumun kiliseleri arasındaki çekişmeyi ortaya koyması bakımından 

dikkate değer olduğuna işaret edilmiştir.22 

Kitapta Arapça ve Asuriceden Ermeniceye yapılan çevirilerin, orjinalllerinin aksine 

tercümelerinin daha fazla kitleye hitap etiği ifade edilerek bu çevirilere bazı örneklerin 

verildiği de görülmektedir. Ancak bazı çevirilerin ise kullanılan dil ve yöntem nedeniyle pek 

de anlaşılamadığı da ifade edilmiştir. Bunlar arasında ilk sırada Hekim Abu Sait’in yer aldığı 

ancak bilim adamlarının dillerinin anlaşılır olmaktan uzak olduğu için bu eseri yeterli 

derecede gereken kelimeleri kullanarak açıklayamadıkları kaydedilmiştir. Abu Sait’in ayrıca 

küçük el yazmalarının da tercüme edildiği, eserlerinin büyük bir kısmının insan ve hayvan 

                                                           
18 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.13. 
19 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.15. 
20 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.15. 
21  Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.16. 
22  Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e.,  s.16-17. 
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tabiatı ile ilgili olduğu, eserinde insan ve hayvanların yaşam ve tedavilerini konu edindiği 

belirtilmiştir.23  

Çevirisi yapılan bir diğer eserin ise Rahip Matta’nın “Leva Irkından Üç Kızlar” adlı 

eseri olduğu kaydedilmiştir. Ayrıca Kral Selevgius’un “Urfa Şehri ve Kuruluşu” adlı 

eserlerinin de tercüme edildiği belirtilmiştir.24 

Rahip İşo’ya dair bir takım bilgilerin de yer aldığı bu eserde, rahip İşo’nun Malatyalı 

hekim Hasan’ın talebesi olduğu, daha sonra Kiliya’ya yerleşip kralın hizmetine girdiği, bir 

süre sonra ise Sis şehrinde 1244-1245 yıllarında Aziz Mar-Barsuma kilisesini yaptırdığı 

belirtilmiştir.25  

Kitapta Kilikya’da özellikle de XIII yüzyılda Arapçadan Ermeniceye birçok bilimsel 

ve teknik eserin tercüme edildiği ifade edilerek bunlara bazı örnekler verilmiştir. Buna göre 

bu eserler arasında 1299’da Isahak İbn Abial Faraç ve İbn Gasis adlı hekimlerin I. Hetum 

devrinde (1221-1270) at tedavisi, çeliğin işlenmesi ve astroloji üzerine yazdıkları bir çok 

kitabının Ermeniceye tercüme edildiği de belirtilmiştir.26  

Kitabın belki de en önemli iddiası bilimsel anlamda Kilikya’da Arap kültürünün 

bölgeye yerleşmesi ve ülke genelinde yayılmasında en büyük rolün Asurilerin tercümeleri 

aracılığıyla olduğu yönündeki beyanı olmuştur.27  

Ermenistan’daki Mesrob Maştots Kütüphanesindeki 725 sayılı el yazmasından yapılan 

bir alıntıda, Asuri ve Ermenilerin tercüme çalışmalarının XI yüzyılda Güney Ermenistan’ın 

Mayfarkin şehrinde gözle görülür neticeler verdiği ve sonraki yıllarda ise bunun bütün 

Kilikya’da etkili olduğu da kaydedilmiştir.28 Halkın talebi doğrultusunda özellikle ihtiyaçların 

karşılanabilmesi için ilerleyen yıllarda felsefi eserlerin de tercüme edildiğine değinilmektedir. 

Kilikya’daki Rum ve Asurilerin çalışmalarının Ermeni yazarlar tarafından kelime kelime 

yeniden derlenerek halka sunulduğu ve bu alanda önde gelen Ermeni yazarların ise Krikor 

                                                           
23 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.19. 
24 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.20. 
25 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.22. 
26  Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.24. 
27  Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.25. 
28  Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.25. 
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Vıgayaser, Nerses Şnorhali, Nerses Lampronatzi, Vartan Areveltzi vb. olduğu 

kaydedilmiştir.29  

Petrosyan’a göre Arapçadan Ermeniceye çok sayıda eserin tercüme edilmesinin 

nedenleri arasında ilk olarak Asuristan’ın komşu ülke olması, daha sonra ise Kilikya’daki 

ciddi Asuri nüfusunun önemli bir etkisi de olmuştur.30  

Kitapta Ermeni-Asuri ilişkilerine dair yorumların yer aldığı bir bölümde iki toplum 

arasındaki ilişkilerin en yoğun olduğu dönem XII ve XIII yüzyıllar olduğu kaydedilmiştir. Bu 

bölümde söz konusu dönemin iki toplum arasındaki ilişkilerin en sık ve en verimli devresi 

olduğu öne sürülmüştür. Kilikya Ermeni krallığı coğrafyasında şehirlerde ve köylerde bir 

arada yaşayan bu iki halkların ilişkilerinin Kilikya kültürüne de büyük etkisi olduğu 

belirtilmektedir.31 

“XII ve XIII yüzyılda Asuri Kaynaklarında Ermeni-Asuri İlişkileri” başlıklı bölümde 

ise temel olarak üç kaynağın esas alındığı görülmektedir. Bu eserler Asuri Mihail 

“Kronolojisi”, Urfalı Ananun’un “Kronolojisi” ve Bar Hepreos’un “Kilise Kronolojisi” adlı 

eserleridir. Her ne kadar bu eserlerde genel olarak Büyük Hayk, Kilikya Ermeni Devleti, 

Kuzey Asorik Ermeni Prensliği ve Ermeni Kilisesinin tarihçesi ele alınıyor olsa da aslında 

temel olarak XII ve XIII yüzyıllardaki “Ermeni-Asuri” ilişkilerinin temel alındığını söylemek 

mümkündür.32 

Petrosyan’a göre Asuriceden Ermeniceye yapılan tercümeler, her iki toplumun inanç, 

görev ve birbirlerine olan karşılıklı tavırlarına tarihi ve siyasi açıdan ışık tutmakla birlikte iki 

taraf arasındaki değişik görüşleri özellikle de ekonomik mücadeleleri de ele almıştır.33 

Asuri Mikayel Kronolojisi 

Kitabın bu bölümünde ise Ermeni ve Asurilerin dini ibadetlerine dair birtakım 

bilgilerin verildiği görülmektedir. Bu kapsamda Büyük orucun her iki toplumda nasıl 

yaşandığı ve karşılandığı konusunun ele alındığı görülmektedir.34 

                                                           
29  Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.26. 
30 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.26. 
31 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.43. 
32 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.44. 
33 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.45. 
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Kitapta ele alınan bir diğer husus da Rumların Kapadokya bölgesini Araplardan 

aldığında Ermeni ve Asurilerin nerelere göç ettiği konusu olmuştur. Bu yönüyle çalışmada 

aslında Ermeni toplumunun 19 yüzyılda olduğu gibi 11 yüzyılda da bir göçe maruz kaldığı 

gerçeğini ortaya koymaktadır.35 

Yukarıdaki paragraftan da anlaşıldığı üzere Rumların yenilgisinin beraberinde Asuri 

ve Ermenilerin göç etmelerine neden olduğu söylenebilir. Ancak çalışmanın bir diğer önemli 

özelliğinin ise Rumların Ermeni ve Asurilere yönelik politikalarına da yer verilmesi olmuştur. 

Buna göre Rumların Ermeni ve Asurileri katlettikleri, onları sürekli rahatsız ettikleri 

kaydedilmiştir.36  

Rumların Ermeni ve Asuri toplumuna yönelik acımasız politikalarının da geniş yer 

aldığı bu eserde, her iki toplumun Rum zulmüne karşı nasıl direndikleri ve karşı koydukları 

konularına da detaylı bir biçimde yer verildiği görülmektedir. Bu konuda özellikle Rumların 

Ermeni ve Asurilere yönelik haksız bir takım politikalar uyguladığı ve bu nedenle bir takım 

Ermeni ruhanilerin tutuklandığı ifade edilmektedir. Ortaya çıkan otorite boşluğunun ise 

Rumlardan çok Türklerin işini kolaylaştırdığı ifade edilerek Ermenilerden boşalan Kilikya 

bölgesinin yönetiminin ise Rumlarla Türkler arasında paylaşıldığı kaydedilmiştir.37 

Bar Hepreus, Kilise Kronolojisi (Ohannes 12 Patrik Yılları 1130-1137) 

Kitabın bu bölümünde ise özetle Ermeni Katolikos’unun Asurileri, hamur üzerine haç 

işareti yaptıkları için ve bal, yağ ve şaraba fare düşmesine rağmen içtikleri için bu konuyla 

ilgili hazırladığı bir fetvada Asurileri aşağıladığı kaydedilmiştir. Bu yazının Trazark adıyla 

Kilikya Ermeni manastırında saklandığını ancak Bar-Antreas’ın Ermenilerin bu yazıyı okuyup 

alay ettiklerini duyduğunda bu yazıdan kurtulmak için bir plan hazırladığı öne sürülmüştür. 

Buna göre Bar-Antreas’ın kılık değiştirerek Ermeni manastırına girdiğini ve bu yazıyı tekzip 

ettiğini kaydederek yeni bir yazıyı Ermenilerin kitaplarının arasına koyduğu ifade edilmiştir. 

                                                                                                                                                                                     
34 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.46. 
35 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.46. 
36 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.49. 
37 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e.,  s.50-51. 
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Bunun üzerine Bar-Antreas’ın yakalanıp Katolikos’a götürüldüğünü, Katolikosun ise hem 

kendi hem de Bar-Antreas’ın mektubunu yırttığı kaydedilmiştir.38 

Patrik Mikayel’in Yılları 1166-1199 

Patrik Mikayel dönemine dair verilen bilgiler arasında en önemlisi daha önceki 

bölümlerde de ele alındığı üzere dini bayramlar konusunda ortaya çıkan fikir ayrılıklarının 

olduğu görülmektedir. Buna göre 1197’de Büyük Paskalya Bayramı nedeniyle yine bir 

uyuşmazlığın yaşandığı görülmektedir. Yahudilerin 14 Martta kutladıkları bayramın 29 hafta 

Şabat’ına denk geldiği kaydedilmiştir. Oysa Rumların ertesi günü bayramı kutladıklarını ve 

Büyük Oruç’a Şubat 10’da başladıkları ifade edilmiştir. Asuriler, Ermeniler ve Kıptilerin ise 

söz konusu Bayramı o pazardan sonra ki Pazar kutladıklarını, yani 6 Nisan’daki büyük 

Orucun da Şubat’ın 18’inde başladığı kaydedilmiştir. Dolayısıyla her 95 yılda bir bayram 

tarihlerinde bu tür farklılıkların yaşandığını ve bunun da söz konusu toplumlar arasında bir 

sorun olarak ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Ancak bu durumun beraberinde bir takım 

çatışmalara da neden olduğu görülmektedir. Nitekim söz konusu tarih farklılıklarından dolayı 

Ermenilerin kendileriyle birlikte bayram kutlamadığını gören İberlerin bu kez Ermeni 

kiliselerini yaktıkları dört kişiyi öldürdükleri kaydedilmiştir. Bunun duyan Ermenilerin ise 

40.000 kişilik bir güç oluşturarak İberlere savaş açtıkları görülmektedir.39 

Patrik Iğnatyus II Yılları 1222-1252 

Patrik Iğnatyus döneminde ele alınan konular arasında ilk sırada Patriğin Rumkalede 

inşa ettirdiği Ortodoks kilisenin yer aldığı görülmektedir.  Bunun yanı sıra Patriğin Siste de 

Ermeni kilisesinin yanında Meryem ana kilisesi yaptırdığı kaydedilmiştir. 1249’da 

Mısırlıların Sis’i yaktıkları sırada Ermenilerin büyük kiliselerinin de yakılıp yıkıldığı ancak 

Asuri kiliselerinin bundan zarar görmediği ifade edilmiştir. Kiliselerin yanı sıra Patriğin zarar 

gören manastırlara maddi ve manevi yardımlar için Antrian yakınlarındaki Çatit nehri 

üzerinde ve Mamestia şehrine akan nehir üzerinde bir köprü inşa ettirdiğine de yer 

verilmiştir.40  

                                                           
38 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.61. 
39 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.65. 
40 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.68. 
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Bu bölümde ayrıca, Ermenilerin Patrikten bir takım taleplerinin de olduğu, bunlar 

arasında yine kiliselerin ilk sırada geldiği belirtilmiştir. Buna göre Patriği görmeye gelen 

Ermeni Katolikosunun Patrikten Ermeniler için Harran’daki bir kilisenin bir bölümünü 

istediğine yer verilmiştir. Ancak Patriğin Ermenilere yer vermek konusunda pek de gönüllü 

olmadığı ifade edilmiştir.41 

Tiyonisyus 7 ve Ohannes 15 Patriklerin Yılları Dönemi (1253-1263) ve Patrik 

Iğnatyus 3 Dönemi (1264-1282) başlıklı bölümlerde de kısaca söz konusu patriklerin 

seyahatlerine ve yaptıkları görüşmelere dair bir takım  bilgilerin verildiği görülmektedir 

Sonuç 

Eserin büyük oranda Asurice, Yunanca, Ermenice eserlerden faydalanılarak 

hazırlandığı görülmektedir. Kilikya’da Asurilerin Arapçadan ve Asurceden Ermeniceye 

yaptıkları tercümelerin beraberinde Kilikya’da bilimsel alanda Arap kültürünün yerleşmesinin 

temellerini oluşturduğu söylenebilir. 

Genel olarak söz konusu dönemde Kilikya krallığına bağlı olarak yaşayan Asuri 

nüfusun Ermenilerle barış ve huzur içinde yaşadığı bilgisine vurgu yapıldığı söylenebilir. 

Kilikya krallığı döneminde Yakubiler için Sis şehrinin Yakubi kiliseleri için bir yönetim 

merkezi haline geldiği anlaşılmaktadır.  

Konuyla ilgili olarak sık sık farklı yazarların Ermenilerin ve Asurilerin nasıl birlik, 

beraberlik ve barış içinde yaşadıklarına dair bilgilere de yer verilmiştir. 

Ermeni ve Asuri kültürleri arasında bilim, edebiyat, hekimlik ve dini konularda bazı 

etkileşimler olduğu görülmektedir. Birçok Asuri eserinin Ermeni diline tercüme edilmiş 

olması ve bu çevirilerin Ermeni toplumunda geniş yankı bulması beraberinde Ermeni 

kültüründe Asuri kültürüne dair bazı etkilerin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Abu Sait gibi bazı Asuri bilim adamlarının Kilikya’ya yerleştiği burada hekimlik, 

filozofluk ve astrologluk unvanıyla görevlerini yürüttükleri ve bunun da söz konusu dönemde 

Kilikya Ermeniliği kültüründe bir takım etkiler bıraktığı söylenebilir.   

                                                           
41 Levon Y. Ter Petrosyan..., a.g.e., s.69.. 
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Özellikle XIII yüzyılda Arapçadan ve Asuriceden Ermeniceye sayısız eserin tercüme 

edildiği görülmektedir. Özellikle bazı tercümelerin asıllarından daha fazla Kilikya Ermenileri 

arasında rağbet gördüğü anlaşılmaktadır.  

Asuri ve Ermeni toplumunun her ikisinin de genel olarak Rumların kendilerine 

yönelik uyguladıkları birtakım politikalardan muzdarip oldukları ve bu nedenle zaman zaman 

işbirliği yaptıkları da görülmektedir. Ancak her iki toplumun söz konusu dönemde temel 

çatışma noktalarının de dini konularda olduğunu söylemek mümkündür.  

Gerek Ermeni gerekse Asuriler için özellikle de Ortaçağ dönemi açısından oldukça 

önemli bir temel başvuru eseri olarak değerlendirilebilir. Çalışmanın başta Türkçe olmak 

üzere diğer dillere tercüme edilmesinin farklı disiplinlerde çalışan akademisyenler için yararlı 

olacağı söylenebilir. 

Sonuç olarak gerek söz konusu eserin son derece orijinal kaynaklara dayanılarak 

hazırlanmış olması gerekse döneme dair detaylı bilgilere içeriyor olması bakımından alanında 

bir ilk olma özelliği taşıdığını söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra Petrosyan’ın 

çalışmasında neredeyse her satırda birden çok kaynağa atıf yaparak hazırlamış olduğu bu eser 

günümüzde Asuri-Ermeni ilişkilerinin özellikle ortaçağ dönemini aydınlatması bakımından bu 

konuda araştırma yapacak bilim insanları için temel başvuru eserleri arasında değerlendirmek 

mümkündür. 
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KURT MOTİFİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 
 

 
 

Yrd. Doç. Dr. Hacer GÜLŞEN∗ 
 

ÖZ 
 

Kurt, Türk milletinin sembolüdür. Ortaasya’dan bu yana, özellikle Oğuz Destanında ve diğer 
destanlarımızda kurt,  yol gösterici olarak dikkat çeker. İnsanın başka bir canlıya dönüşmesi ( 
Don değiştirme- methamorphose ) ise sadece bizde değil, dünya masallarında da var olan bir 
durumdur. Edebiyatımızda özellikle Millî Mücadele dönemi edebî ürünlerinde kurt motifi 
dikkate değer bir özellik taşımaktadır. Alfred de Vigny’nin “Kurdun Ölümü” şiirinin en güzel 
açıklaması Yahya Kemal tarafından yapılmış, Türk milletinin verdiği büyük mücadeleyle 
kurdun verdiği ölüm kalım mücadelesi arasında bir benzerlik kurulmuştur. Halide Edip, yurt 
dışında izlediği kurt motifli bir filmden çok etkilenmiş ve o da “Dağa Çıkan Kurt” adlı hikâye 
kitabını meydana getirirken yine Türk milletinin içinde bulunduğu ölüm kalım savaşını göz 
önüne almıştır. Ancak günümüzde de popüler kültürde, özellikle bazı filmlerde malzeme 
olarak “kurt” motifinin dikkat çektiği görülmektedir. Fakat bilinmelidir ki, kurt motifi ve 
kurda dönüşme, içinde kurt motiflerinin olduğu ürünler, Ortaasya Türk kültüründen tüm 
dünyaya yayılmıştır. Makale bu motifin izlerini sürecek, Türk mitolojisinde ve edebiyatında 
görünümünü ele alacak ve günümüzde bu malzemenin popüler kültürün malzemesi olarak 
nasıl işlendiğini belirlemeye çalışacaktır. 
 
ANAHTAR KELİMELER: Kurt, motif, edebiyat, popüler toplum  
 

A RESEARCH ON KURT MOTİVE 
 
ABSTRACT 
 
Wolves are the symbol of the Turkish Nation. The wolves stand out as the guiding spirit since 
the period of Central Asian Turks, especially in the Oğuz Epic and the other epics. 
Metamorphose of human beings is not a situation existing for us only, but for all the human 
beings. In our literature, the wolf pattern has an incredible feature in the literary works of the 
period of National Struggle. Yahya Kemal explained “Death of a Wolf”, a poem by Alfred de 
Vigny, best and made an analogy between the great struggle the Turkish people were 
experiencing and the struggle the wolf was making while dying. Halide Edip was impressed a 
lot by a film with a wolf pattern and while she was writing her story book called “The Wolf 
that Took the Hills”, she took the death- or -life struggle of the Turkish nation as example. 
However, we can see that the wolf pattern is being used especially in some films in the 
popular culture. We should know that the wolf pattern or turning into a wolf, the products 

                                                 
∗ İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, h.gulsen@iku.edu.tr  
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with wolf patterns have all spread to the world from Central Asian Turks. Our study will 
follow the traces of this pattern, will deal with the presence of it in Turkish mythology and 
literature and will try to identify how this is used as the material of the popular culture.  
Key words: Wolf, pattern, literature, popular society 
 

“Bir kurt göründü, ışıkta soluyarak! 
Bir kurt ki gök yeleli! Bir kurt ki gömgök tüylü! 

Bakıyordu Oğuz’a, ışıkta uluyarak!” 
 (Oğuz Destanı)  

 
Kurt, Türk milletinin sembolüdür: “Kurt Göktürklerde, tuğlar ile bayrakların tepesinde 

yer alma yolu ile, bir devlet sembolü olmuştu. Ortaasya, Altaylar ile Sibirya’da yayılan Türk 
Halk edebiyatında ise kurt, hâlâ kalın bir mitoloji tülüne bürünmüş görünmektedir. Oralarda 
insan, bazen kurt donuna giren bir yiğit; bazen bir dev oğlu olur. Bazen de gökte, Büyükayı 
burcu ile birlikte görülür. Çoğu zaman güzel kızlara karşı ise aşırı bir eğilimleri vardır. 
Ortaasya Türk halk edebiyatında kurt, çoğu zaman erkektir. Büyük devlet kurmuş olan 
Türklerde, örnek olarak Göktürklerde ise kurt- dişi, yani büyükanne’dir.”1 

Kurt motifi üzerinde durmadan önce motif dediğimizde ne anlıyoruz bundan 
bahsetmek yerinde olacaktır. Sanat eserlerinde, belli aralıklarla tekrarlanan, bazen ufak- tefek 
farklılıklar göstermekle beraber, ana hatlarıyla sabit özelliklere sahip küçük unsurlara “motif” 
adı verilir. Motifler, kompozisyona dâhil olduklarından, eserin şekil almasında yani 
içyapısında, organizasyonunda önemli bir rol oynarlar. Bu bakımdan bir edebi eseri, bir halıya 
veya bir musiki parçasına benzetmek mümkündür. Bir halı nasıl belli aralıklarla tekrarlanan 
ve bazı küçük farklılıklar gösteren bir motifler kompozisyonu ise, bir edebi eser de 
motiflerden vücuda gelmiş bir bütündür. Bir musiki eseri de “leit- motif”e bağlı çeşitli 
motifler dizisidir. Bu motifler belli aralıklarla tekrarlandıkları için, bir edebî eserde yazarın 
ana fikrinin ortaya konulmasına da yardımcı olurlar.2  

 Bu makalenin konusu olan Kurt veya boz kurt (Canis lupus), köpekgiller (Canidae) 
familyasının en yaygın ve en iri türüdür. Köpek ise, boz kurdun bir alt türüdür. Gri kurt ya da 
orman kurdu olarak da bilinen boz kurt, dünyadaki en yaygın ve en çok bilinen kurt türüdür 
ve bu nedenle sıklıkla kurt sözcüğü ile eş anlamlı olarak kullanılır.3  Kurt aynı zamanda: 1. 
Yumuşak vücutlu, uzun gövdeli, omurgasız, bacaksız, ayaksız veya çok ilkel ayaklı küçük 
hayvana solucana da denir. Aynı zamanda 2.Bazı böceklere veya bazı böcek kurtçuklarına 
verilen addır. Yine Kurt Kıyan: Afrika’da yaşayan sığırcıkgiller familyasının genel adıdır, 
Kurt sineği: Kurtlara dadanan bir sinek türünün adıdır. Kurt köpeği ise kurt ve köpek kırması 
bir köpek türüdür.4  

 “Yaşayan halk inançlarında kurdun birçok aksamı insanların sağlığını korumakta veya 
hastalıkların tedavisinde onlara yardımcı olmaktadır. Uygur Türkleri tedavide kullandıkları 
otlardan bazılarına Bori Soymisi, Kurtboğan ve Kurt Pençesi isimlerini vermiştir. Ayrıca 
Kurtyemez; omurilik soğanı, Kurtboğan; güçlü kuvvetli şişman adam anlamına da gelen bitki 

                                                 
 
1 Bahaeddin Öğel, “Türk Gelenek ile Destanlarında Kurt”, Türk Mitolojisi, C.1, TTK Basımevi, Ankara 1998, 
s.115 
2 Zeynep Kerman, “Sami Paşazâde Sezai’nin Roman ve Hikâyelerinde Kuş Motifi”, Mehmet Kaplan’a Armağan, 
Dergâh Yayınları, İstanbul 1984, s.202 
3 Vikipedi, Özgür Ansiklopedi - http://tr.wikipedia.org/wiki/Kurt 
4 Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara, 2005, s.1261 
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isimleridir. Kurt ismi ile bağlantılı daha birçok isim bitkilere ad olmuştur. Bunlardan bazıları, 
Kurtayağı (Kiprit otu), Kurt Bağı (Defne, Sırımağu,) Kurtbağrı, Kurtbaharı, Kurt baklası 
(Domuz baklası), Kurt bögürtleni (Güzel Avrat Otu) Kurt Kirişi (Ak yıldız), Kurt kulağı, 
(Kuzu kişnişi, Sığır kuyruğu) Kurtluca (Loğusa otu) Kurt Menç (Menengiç) Kurt Otu 
(Civanperçemi), Kurt Pençesi, Kurt Soğanı (Ak Yıldız) Kurt Tırnağı (Kurt Pençesi), Kutum 
(Aspir) gibi pek çok kurt isimli bitki vardır. Güney Azerbaycan Türkleri hayvanlarda görülen 
karın şişmesi ve insanların bir kısım boyun ağrılarında, süt sorunu olan annelerin tedavisinde 
Kurt Pençesini kullanırlar. Kurt Pençesi ayrıca şok tedavilerinde de kullanılmaktadır. İran, 
Azerbaycan ve Türkiye’de kurt ciğeri yenilerek korkunun yenileceğine inanılır. Kurdun diş ve 
kemiklerinin nazarı önlediği inancı vardır. Bunları artırmak hatta kurdun dişi, kurutulmuş 
gözü, tırnağı kemiği, kılı, postu, kanı, pençesi, ciğeri olmak üzere yararlanılmayan vücut 
aksamının olmadığı söylenebilir.5 Botanikte Kurt Üzümü (Goji Berry) çok önemli bir 
meyvedir. Bitkinin orijini Asya olan ve çoğunlukla Tibet ve Moğolistan’da dünyanın en 
yüksek dağları olan Himalayalar'da yetişir. Kurt Üzümü Goji Berry, dünyadaki besin değeri 
en yüksek olan meyvelerden biridir. Çok kuvvetli bir antioksidan olan bu meyve Çin’de tıp 
alanında 2000 yıldır kullanılıyor. Goji küçük yumuşak meyveleri olan 1.700 yıl boyunca 
Tibet'te üretilen çalı formunda bir bitkidir. Tibetliler yüzlerce yıl gojiden yaptığı ilacı, böbrek 
ve karaciğer tedavisinde kullanıyorlar.6 

Astrolojide kurt, Güney gök kürede, Akrep ile Boğa arasında bulunan takımyıldızının 
adıdır. Atasözlerimizde ve deyimlerimizde kurt dikkat çekicidir. Birkaç örnek verecek 
olursak: Kurt kocayınca çakallara (veya köpeklere) maskara olur. Kurdun oğlu akıbet kurt 
olur. Bu atasözü ayrıca bize Karacaoğlan’ın şu dizelerini de hatırlatıyor: 
 

« Şahin kocasa da vermez avını 
    Tâ ezelden kurt eniği kurt olur.” 

 
Kurt dumanlı havayı sever.  Kurda ensen (boynun) neden kalın demişler, kendi işimi 

kendim görürüm demiş. “Kurt izi ile it izi karıştı” sözü ise töreye ters düşülmeye başlandı, 
töre ihlal edildi, töresizler topluma yön vermeye başladı gibi durumları anlatan bir söz olarak 
kullanılıyor. 
 Bu durumu büyük Hak aşığı Sümmanî şiirleştirirken; 
 

“ Gelmez artık şu dünyanın iyisi 
Vezir olmuş has ahırın seyisi, 
İtin emmisidir kurdun dayısı 

       Sürüyü güdecek çoban kalmadı” 7 
dizeleriyle açıklıyor.  
 
               Kurt gibi- deyimi işini bilir, girişken (kimse) için kullanılmaktadır. Yine Türkçe 
sözlükte Kurt Ağzı- 1. Gemi ve sandallarda halatın geçmesi için teknenin kenarına 
tutturulmuş, açıkağız biçimindeki metal parçayı. 2. Doğramanın birbirine geçen dişlerini 3. 
Çatıdaki dışa açılan küçük pencereyi ifade eder. Kurtağzı bağlamak- açıkta kalan hayvanların 

                                                 
5 Yaşar Kalafat, Destandan Yaşayan Halk İnançlarına Türk Kültür Coğrafyasında Kurt Kültü,  
http://www.yasarkalafat.info/index. 
6 http://www.dogalvadi.com/kurtuzumu.html 
7 Yaşar Kalafat, Destandan Yaşayan Halk İnançlarına Türk Kültür Coğrafyasında Kurt Kültü,  
http://www.yasarkalafat.info/index. 
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kurt tarafından boğulmasını önleme inancıyla çeşitli uygulamalar yapmak demektir. Kurt 
Kapanı- Güreşte rakibi alta düşürdükten sonra üstüne oturarak uylukları arasında ayak 
bağlama, bir yandan da iki kolu altından el geçirerek ağırlığı bel üzerine vermektir. Kurt 
Masalı- Birini oyalamak, kendini suçsuz göstermek için ileri sürülen gereksiz, inandırıcı 
olmayan sözleri ifade eder.8 
 

Türk Destanlarında Kurt - Bozkurt: Türk destanlarında Kurt, Bozkurt adıyla geçer. 
Göktürkler dişi kurda “ulu ana”, Uygurlar erkek kurda “ulu ata”, Oğuzlar ise kurdu 
kendilerine büyük savaşlarda yol gösteren bir kılavuz olarak görmüşlerdir. Bazı Türk 
destanlarında Türklerin kurt soyundan türediği anlatılır (bk. Bozkurt destanı, Ergenekon 
destanı, Uygur Türeyiş destanı) İran destanı Şehnâme’de kurt bakışlı Türk’ün, İran kahramanı 
İsfendiyar’ı püskürtüp çöllere sürmesi anlatılır. Türk destanlarında görülen dişi kurt tarafından 
emzirilip büyütülme motifine Yunan, Roma, İtalyan, Alman ve Hint efsanelerinde de 
rastlanmaktadır. Oğuz Kağan destanında Oğuz Han tarif edilirken bazı yönlerden kurda 
benzetilir. Yine aynı destanda, Tuman’ın yırtıcı hayvanların, kurtların dilini bildiği hikâye 
edilir. Hükümdar olması üzerine bir şölen veren Oğuz Han, tebaasına “Kök böri bolsıngıl 
Uran”(Bozkurt sesi savaş parolamız olsun) der. Bu destanda yer alan başka bir motif de, gök 
yeleli erkek bir kurdun Oğuz Kağan’a yol göstermesidir. Göktürklerin Bozkurt destanında ise, 
düşmanları tarafından yok edilen Türk soyundan arta kalan bir çocuğu dişi bir kurdun 
himayesine alıp beslediği, onunla ilişkide bulunarak yeni bir neslin üremesini sağladığı hikâye 
edilir. Bu yeni nesil çocuklarından birinin adı da Asena (bozkurt) dır. Yine Göktürk 
destanlarından Ergenekon destanında Türklerin Ergenekon’dan çıkmasını sağlayan hakan da 
Börte Çene (Bozkurt) adını taşır. Uygurların Türeyiş destanında da kurt motifi yer alır. Dede 
Korkut hikâyelerinde “kurt yüzünün mübarek” olduğu belirtilmiştir. Şamanlık inancında da 
bozkurtun kutsal sayıldığı, dualarda adının geçtiği bilinmektedir. Türk destanlarındaki 
bozkurt motifi Moğollar tarafından da benimsenmiştir. Türkler, ongunları olan kurdu 
bayraklarına alem yapmışlardır. Kurt başı bayrak kullanma âdetinin Bozkurtlarda 18. Yüzyıla 
kadar devam ettiği biliniyor. 9 

 
Türk Folklorunda Kurt: Anadolu halkıyatında, destanî geleneğin izleri mahiyetinde, 

bozkutla ilgili inançlar devam etmektedir. Kurtların aşık kemiğinin nazara karşı çocukların 
omzuna takılması veya beşiğine asılması; bu kemiğin bulunduğu kesede bereketin eksik 
olmayacağı kanaatinin taşınması örnekler arasındadır. “Kurt motifinin koruma, uğur, bereket 
ve tedaviye çağırışım yaptığı bilinmektedir. Kurdun dişini cebinde taşıyan kimseye nazar 
değmez. Kurdun aşık kemiğini para çantasında taşıyan zengin olur. Bu kemik aynı zamanında 
çocuklar için nazarlık olarak kullanılır. Kurdun dişi gümüş kaplanır ve gelinin saçına takılır 
ise gelin nazar almaz. Kurt dişi, çocuk beşiklerinde kötü göze karşı koruyucudur.”10  Kurdun 
adamdan azma olduğu, silahla öldürülmesinin mümkün olmadığı ve öldürenin günaha 
gireceği inancı yanında, Nizip civarında kurtlar evliyası Kurt Baba’ya izafe edilen Kurt Baba 
tepesi bulunduğu halkıyat araştırmacıları tarafından tespit edilmiştir. Yabanabat 

                                                 
8 Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara, 2005, s.1261, 1262,1263 
9 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi- Devirler /İsimler / Eserler / Terimler, Boz – maddesi, Dergâh Yayınları, 
C.1, İstanbul 1977, s.460 - 461 
10 Yaşar Kalafat, “Gök Tanrı İnancından Günümüze Kadar Türk Halk İnançlarında Kurt, XIV. Türk Tarih    
Kongresi, 9-13 Eylül, TTK Yay., Ankara, 2002 
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(Kızılcahamam) ta Kese ile Sipahi köyleri arasındaki kaplıcanın bir kurt tarafından 
keşfedildiği de halk rivayetleri arasındadır. 11 

Kurt izini kutsal saymak, kurt izine basılmış olmanın uğurlara vesile olacağına 
inanmak bütün Türk halklarının kültüründe yer aldığı gibi sözlü edebiyattında da yer alır.12 

 
Türk Edebiyatında Kurt ve Kurt Motifi:  
Alfred de Vigny’nin “Kurdun Ölümü” şiirinin en güzel açıklaması Yahya Kemal 

tarafından yapılmış, Türk milletinin verdiği büyük mücadeleyle kurdun verdiği ölüm kalım 
mücadelesi arasında bir benzerlik kurulmuştur. Aşağıda şiirin orijinalinden bir bölüm yer 
almaktadır: 

 
« A voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse 

Seul le silence est grand ; tout le reste est faiblesse. 
- Ah ! je t'ai bien compris, sauvage voyageur, 

Et ton dernier regard m'est allé jusqu'au coeur ! 
Il disait : " Si tu peux, fais que ton âme arrive, 

A force de rester studieuse et pensive, 
Jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté 

Où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté. 
Gémir, pleurer, prier est également lâche. 

Fais énergiquement ta longue et lourde tâche 
Dans la voie où le Sort a voulu t'appeler, 

Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler »13 
 

 Alfred de Vigny (1797-1863) Fransız edebiyatının özellikle Romantik akıma mensup 
bir sanatkârıdır.14 Alfred de Vigny, “Kurdun Ölümü” adlı şiiriyle bir Kurt avı macerasını 
vermek istemiştir. Yahya Kemal, bu ölüm kalım savaşıyla bizim var oluş mücadelemiz 
arasında bir benzerlik kurmuştur. Yahya Kemal’in anlatımıyla şiirin açıklaması diğer 
çevirilerden daha çok sevilmiştir. Çevirinin bizce en etkili olan son bölümünü alalım: 
"Hayattan ve bütün ıstıraplardan nasıl ferâgat edilir?  Şu ulvî hayvanlar, yalnız siz 
biliyorsunuz!'' Yeryüzünde ne olduğumuzu ve arkamızdan ne bıraktığımızı bir kere iyice 
hesap ettikten sonra anlaşılır ki ulvî olan ancak sükûttur, mâadası zaaftır." Şâir, kurdun o son 
bakışında ne demek istediğini anlıyor. Asîl hayvan, o son bakışıyle demek istiyor ki: 
"İnlemek, ağlamak, yalvarmak hepsi zillettir. Kaderinin seni sevkettiği yolda uzun ve ağır 
vazîfeni dişini sıkarak îfâ et! Sonra da benim gibi hiç ses çıkarmaksızın ıztırap çek ve öl! 
Yahya Kemal bu hikâye üzerinde çok düşünür: “Bu kurt hikâyesi kaç defa beni derin derin 
düşündürdü. Zannettim ki şâir Vigny bizim maceramızı anlatmış! O erkek kurt, ölen ordudur 
(Türk ordusu) ; o dişi kurt, anne Anadolu'dur (Türk Milleti), o kurdun yavruları İnönü ve 
Dumlupınar çocuklarıdır ki dul annelerinden aldıkları dersi tekrâr ediyorlar.” "Hakkıdır hakka 
tapan milletimin istiklâl!"15 

                                                 
11 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi- Devirler /İsimler / Eserler / Terimler, Boz – maddesi, Dergâh Yayınları, 
C.1, İstanbul 1977, s.460 - 461 
12 Yaşar Kalafat, Destandan Yaşayan Halk İnançlarına Türk Kültür Coğrafyasında Kurt Kültü,  
http://www.yasarkalafat.info/index. 
13  (http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alfred_de_vigny/la_mort_du_loup 
14 Bkz., (http:// www.academie-francaise.fr/immortels/base/academiciens/discours 
15 Yahya Kemal Beyatlı, “Kurdun Dişisi ve Yavruları”, Eğil Dağlar ( İstiklâl Harbi Yazıları ), İstanbul Fetih 
Cemiyeti. 2000,  İstanbul, s. 91 – 93 
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Yahya Kemal’in bu çok beğenilen çevirisinden sonra pek çok çeviri yapılmıştır. Biz 
bunların içinden Vasfi Mahir Kocatürk’ün bir çevirisine yer vermek istiyorum. Yine aynı 
bölüm: “Heyhat! Şu koca insan adına rağmen ne kadar sefil mahlûklarız, kendimizden 
utanıyorum. Bütün ıztıraplariyle beraber hayat nasıl terk edilebilir, asil hayvanlar, bunu siz 
biliyorsunuz. Bana kalırsa bütün bu dünya üzerinde yapılan ve bırakılan şeylerin içinde yalnız 
sükût büyüktür; geriye kalan her şey zaaftan ibarettir. Ah, vahşi seyyah! Ben seni çok iyi 
anladım. Ta kalbime giren son bakışın şöyle diyordu: Eğer elinden gelirse, okuya okuya ve 
çalışa çalışa ruhunu sabır ve metanetin en yüksek derecesine çıkar! Görüyorsun ki ben 
ormanlarda doğduğum için oraya derhal yükseldim. İnlemek ağlamak, yalvarmak, hepisi 
düşüklüktür. Kaderin seni çağırmak istediği yoldaki uzun ve ağır vazifeni hararetle yap, sonra 
benim gibi, ıztırap çek, ve hiç ses çıkarmadan öl!16 

Millî Mücadele dönemi edebiyatında Halide Edip’in “Dağa Çıkan Kurt” adlı hikâyesi 
temsil ettiği unsurlarla önemli bir yer taşımaktadır. “Dağa Çıkan Kurt” ilk defa Büyük 
Mecmua’da yayımlanır. Bu hikâye I. Dünya savaşı sonunda yenik düşen Türklerin kendinden 
kat kat üstün düşmanlarla mücadeleye giriştiğini anlatan yarı sembolik bir hikâyedir. Wilson 
Prensipleri’ni temsil eden Amerika, bu hikâyede ormanın en güçlü hayvanı file benzetilmiştir. 
Hikâye bir masal çeşnisi taşır, bu hikâye Üsküdar’da oturan fakir ve dindar, geceleri 
annesinden kurt masalı dinleyen bir çocuğun rüyasıdır ve bu çocuk, Millî Mücadele’ye 
karışan Türklerin sembolü olur.17  

20. yüzyıl başlarında gelişen Türkçülük akımı ile İslamiyet öncesi kültür kalıntılarına 
ve bu arada destanlara önem verildi. Bazı Türkçü kuruluşlar, gazete ve dergiler bozkurta 
amblemlerinde yer verdiler. Özellikle Cumhuriyetin ilk dönemlerinde, bozkurt resimlerine 
paralar, pullar üzerinde yer verildiği gibi, bazı resmi kuruluşların da amblemlerinde bozkurda 
yer verdikleri görülmektedir. 

Yakup Kadri’nin “Ergenekon” adlı Mili Mücadele yıllarına ait yazıları ilk defa 1929 
yılında Hamit Matbaası tarafından basılır. I. cildi Yakup Kadri’nin 1922 senesinde Ankara’ya 
gitmeden önce yazdığı makalelerden, ikinci cilt ise Ankara seyahatinden sonraki yazılardan 
oluşur. Bu ilk baskıda dikkat çeken bir özellik kitabın kapağında yer alan kurt resmidir. Bu 
yalnız kurt motifinin üstünde ise Ziya Gökalp’in şu dizeleri yer alır: 

  
“Ergenekon yurdun adı 

  Börtüçene kurdun adı.” 
 

 Yakup Kadri, kitabının bu ilk baskısının önsözünde : “Ergenekon’u o devrin hissi ve 
fikri tarihine bir vesika teşkil eder ümidi ile çıkarıyorum, onun başka bir iddiası yoktur”18 
diyerek amacını açıklıyor. Kitabın 1964 yılındaki baskısının önsözünde ise şu sözleri ilave 
ediyor: “Nerede ise yarım yüzyıllık bir hikâye bu. Ergenekon zaten bir masalın adı. Milli 
Mücadele ise Bozkurt destanı.”19         
 Kemal Tahir'in 1969 yılında ilk baskısını yapan “Kurt Kanunu” adlı romanı ise gerçek 
bir vak’aya dayanır. Yazar, “Kurt Kanunu”nda Mustafa Kemal'e 1926 Haziranında İzmir'de 
yapılmak istenen bir suikasti ele alır. Bu suikast hükümet tarafından haber alınır, yakalanan 

                                                 
16 Vasfi Mahir, “Kurdun Ölümü”, Şaheserler Antolojisi- I. Kitap, Devlet Matbaası, İstanbul 1934, s. 248 
17 İnci Enginün, Halide Edip Adıvar’ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi, İÜ Yay., 1978, s.383 
18 Yakup Kadri, Ergenekon - Milli Mücadele Yazıları, Hamit Matbaası, İstanbul 1929 
19 Yakup Kadri, , Ergenekon - Milli Mücadele Yazıları, Remzi Kitabevi, 1964 
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on sanık İstiklâl Mahkemesi'nde idam edilir. Eserde İttihatçılarla olan hesaplaşma da dikkat 
çekicidir.20        

Kurt motifli bir başka eser, Atilla İlhan’ın “Kurtlar Sofrası” adlı eseridir. İlk baskısı 
1963 yılına ait romanda 27 Mayıs öncesinde Türkiye’deki iş çevreleri ele alınmış, basın ve 
eğlence endüstrisi ve gençliğin durumundan bahsedilmiştir. Romanın kahramanı gazeteci 
Mahmut Bey’dir. Yazar bu kitabında memleketin nasıl kurtlar sofrası haline gelebileceğini 
gözler önüne seriyor. 21 Atilla İlhan’ın “O Sarışın Kurt” adlı romanı ise 2007 tarihlidir. Eserin 
kapağından da anlaşılacağı gibi roman, Türk milletine savaşlarıyla, inkılapları ve hayatıyla, 
fikirleriyle kısacası her şeyiyle örnek olmuş, büyük önder Mustafa Kemal üzerine 
kurgulanmış bir eserdir. O Sarışın Kurt, Selim İleri'nin Sunuş'undaki ifadesiyle, "Attilâ 
Ağbi'nin", "siyasal düşüncesinin en büyük kahramanı" için yazarlığının en büyük eserlerinden 
biridir.22 

Cengiz Aytmatov’un “Dişi Kurdun Rüyaları” adlı eserinde ise “romanın kahramanı 
yeni bir Hristiyanlık anlayışının peşinde olan Abdias adlı bir Rus misyonerdir. Tabiatın, 
geleneğin temsilcisi ise dişi kurt Akbar'dır. Abdias'ın trajedisi, esrar mafyası, çevre 
düşmanlığı, Akbar'ın sabır yüklü yolculuğu müthiş bir kurgu ile anlatılır. Bütün dünyada çok 
büyük ilgi gören eser, ülkemizde ilginin dağılmaya başladığı 1990 yılında Ötüken Yayınevi 
tarafından yayımlandı.”23 Akbar ve eşi Taşçaynar’ın öyküsü kısaca şöyle: Akbar ve 
Taşçaynar’ın dört yavrusu Bazarbay tarafından kaçırılır. Bazarbay yavruları hayvanat 
bahçesine satıp para kazanmayı amaçlayan kötü birisidir. Av dönüşü inlerine geri dönen 
Akbar ve Taşçaynar yavrularının olmadığını fark ederler. Bazarbay Boston’un evine gelerek 
orada saklanmaya başlar. Boston bu durumdan huzursuzdur. Bazarbay’ın kurt yavrularını 
yerine götürmesini ister. Bu amaçla yavruları satın almak isterse de Bazarbay, Boston’u 
sevmediği için ona yavruları satmaz. Boston bu kez kurtları ortadan kaldırmak için bir plan 
yapar. Koyun sürüsünün olduğu yere bir tuzak kurar. Akbar ve Taşçaynar sürüye doğru 
yaklaşır. Boston tam bu sırada Taşçaynar’ı vurur, Akbar’ı ise öldüremez. Akbar, Taşçaynar’ın 
ölümünden sonra uzun bir süre ortalıkta gözükmez. Bir gün evlerinin önünde oynayan 
Kence’yi gören Akbar, Boston’un çocuğunu, inine götürmek için sırtına alır. Boston, kurda 
tüfeğiyle ateş eder. Ancak Boston oğlunu öldürdüğünü fark ettiğinde Bazarbay’ı bulacak onu 
da öldürecektir. Eserin sonunda Boston,  yoluna perişan bir şekilde devam eder.24 
Kuşkusuztkurt motifi, edebi ürünlerde, daha uzun bir süre kullanılmaya devam edecektir. 
Popüler kültürde de, kurt motifinden çokça yararlanılır. 
 
             POPÜLER KÜLTÜRDE KURT MOTİFİ: 

 
Kurt, dünyanın çeşitli kültürlerinde farklı şekilde mitolojiye yansımış, bazen hayranlık 

duyulmuş, bazen de tehlike olarak görülüp nefret edilmiş bir türdür. Avrupa kültürlerindeki 
masallarda ve efsanelerde çoğunlukla tehlikeli ve nefret edilen bir kötülük sembolü olarak 
geçer. Bu kötü yansımanın bazı örnekleri, İskandinav mitolojisindeki dev kurt Fenrisulfr ile 
Skoll ve Hati karakterleri ve kurt adam efsanesinden dolayı. Ortaçağ Almanya’sından kalan 
“Kırmızı Şapkalı Kız” masalı ve bazı diğer masallarda da kötülüğün sembolü bir kurttur. Öte 
yandan, antik Roma kültüründe, kurt, Roma şehrinin kurucuları Romulus ve Remus'u emziren 

                                                 
20 Kemal Tahir, Kurt Kanunu, İthaki Yayınları, İstanbul 2005 
21 Atilla İlhan, Kurtlar Sofrası, İş Bankası Yayınları, 2002 
22 Atilla İlhan, O Sarışın Kurt, İş Bankası Yay., 2007 
23 Mustafa Çetin, Cengiz Aytmatov - Hayatı ve Eserleri, http://www.biyografi.net/kisiayrinti 
24 Cengiz Aytmatov, Dişi Kurdun Rüyaları, Elips Kitap Evi, İstanbul 2005 
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kutsal bir yaratıktır. Orta ve Kuzey Asya kültürlerinde ve bu kültürlerle eski bir bağı olan 
Kuzey Amerika yerli kültürlerinde kurt daima hayranlık duyulan ve kutsal sayılan bir hayvan 
olarak karşımıza çıkar. Türklerde, Kuzey Amerika'nın Erokez, Aleut ve Tlingit halklarında 
kutsal ata ve halkın totemi olarak görülür. Alaska'da yaşıyan Aleut halkı, atalarının ruhlarının 
kurtların içinde yaşadığına inanır ve her sene göç eden bufalo sürüleri geldiğinde vahşi kurt 
sürüleri ile yan yana koşarak onlarla birlikte bufalo avlarlar.25 

 

 
 
Resim 1: Roma şehrinin kurucuları Romulus ve Remus'u emziren kurt, antik heykel, bebek 
figürleri 15.yy'dan 
 

 
 

Resim 2: Bulgaristan’ın ulusal simgesi olan Madarski Konnik ve yanındaki Kurt 
 

  
Kurt adam efsanelerinin Ortaçağ Avrupası’na dayanmasına karşın, kökenleri daha 

eskilere gider. MÖ 5.yy.da yaşamış Eski Yunanlı tarihçi Heredot, Karadeniz kıyısında 
yaşayan kimi toplulukların büyücülerinin, yılın bazı günlerinde kurda dönüştüklerinden söz 
eder. Yunan mitolojisinde de kurda dönüşme inancı vardır. Yunan mitolojisine göre birgün 
ilah Jupiter, Arkadya kıralı Lycaon'a kızarak onu kurda çevirir ve Lycaon da sonsuza dek kurt 
kalıp çevresini dehşete düşürür. Roma çağında ise Vergilius, Plinius, Propertius, Servius ve 
Petronius, kurt adamlarla ilgili öyküler yazmışlardır. Petronius, ''Satyricon'' adlı yapıtında tüm 
ayrıntılarıyla klasik bir kurt adam öyküsü anlatmaktadır.26  

Kurt motifi popüler kültürde daha çok sinema sektöründe yer alır. Mitolojide kendine 
“Lycaon” adlı bir karakterle yer bulan, ortaçağ efsanelerinde ise şeytanın ordusunda olduğu 
iddia edilen kurt adam, popüler kültüre 20. Yüzyılda yazılan gotik korku filmleriyle giriş 
yaptı. 1941 yılında Universal tarafından çekilen ve başrolünde Lon Chaney Jr’ın oynadığı 
film, kurt adam efsanesini geniş kitlelerle tanıştıran ilk film oldu. Ancak nitelik açısından en 
iyi çıkışını Jack Nicholson’ın başrolünde oynadığı 1994 yapımı Kurt/ Wolf filmiyle yaptı. 
Nitekim dolunay zamanı kurt şeklinde bir yaratığa dönüşme yeteneğine sahip bir insan olarak 
tasvir edilen mitolojik yaratığın tüm dünyayı büyülemesinden etkilenen yapımcılar, bu fırsatı 
kaçırmayarak, kurt adamı sembolik bir alt tür olarak seyircilerin beğenisine peşi sıra 
çıkarmaya başladılar. Yalnız bu süreç içerisinde kısaca peşi sıra piyasaya çıkan kurt adamlar 

                                                 
25 Vikipedi, Özgür Ansiklopedi -http://tr.wikipedia.org/wiki/Kurt 
26 Kurt Adam gerçeği - http://www.bilinmeyenler.org/gizemli-olaylar/kurt-adam-gercegi.htm 
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âleminde, tek bir farklılık yer aldı ki, o da elbette oyuncu değişimlerinden ibaret oldu. Onun 
dışındaki hemen hemen tüm detaylar da aynı kaldı. Kurt adam filmlerinin olmazsa olmazı 
olan dolunay, gümüş kurşun, gümüş asa ve ateş hemen her filmde başarılı birer obje olarak 
deyim yerindeyse hayata geçirildi. Kimi başarılı oldu, kimisi ise eğreti bir şekilde öylece 
kalakaldı. 27 

Başarılı olan filmlerden biri yine bir Amerikan filmi olan en iyi film dahil 7 akademi 
ödülü kazanan, 1990 yılı yapımı Kurtlarla Dans (Dances with Wolves) adlı filmdir. Kevin 
Cosner - Teğmen John Dunbar, Amerikan İç Savaşı'nda önemli yararlılıklar göstermiştir. 
1865 yılında, batıdaki terkedilmiş bir sınır karakoluna atanmak istediğinde bu isteği hemen 
yerine getirilir. Görevi, bölgeye getirilecek askerleri beklemek olacaktır. Sürekli sınır 
karakoluna gelen bir kurtla arkadaş olur. Bu kurtla oyunlar oynarken onu Sioux kabilesinden 
yerliler görür ve ona “kurtlarla dans eden adam” adını takarlar. Dunbar, doğanın ve 
yalnızlığın tadını çıkarırken tanıştığı Lakota Siularıyla yakınlaşır. Zaman içinde bu barışçıl 
Kızılderilileri daha yakından tanıyarak dostluğunu ilerletir. Onlardan biri gibi davranmaya 
başladığında, aslında Kızılderililerin büyüttüğü bir beyaz olan Tek Yumrukla Direnen'e âşık 
olacak ve gelen tehlikeleri de birlikte göğüsleyecektir.28 

Günümüzün en popüler filmlerden biri olan Alacakaranlık serisi filmlerinde 
gördüğümüz kurtlar ise, Orta Asya Türk toplumundan dünyaya yayılmış, birtakım efsanevî 
unsurlardan hareketle oluşturulmuşa benzer. Filmde “Don değiştirmek”, yani insanken farklı 
hayvanların şekline dönüşme sahneleri en dikkat çekici sahnelerdir. Bu durum öncelikle bizim 
kültürümüzde ve Prof. Dr. Abdülkadir İnan’ın belirttiği gibi “Kahramanların suret 
değiştirmeleri, hayvan, ağaç, vesaire şekillerine girebilmeleri, canlarını bir hayvan, bilhassa 
kuş şekliyle saklamaları, bütün kavimlerin masallarında rastlanan ve bütün dünyaya yayılmış 
bir motiftir.”29   

“İlkel insana göre, yeryüzünde bulunan her varlık bir kuvvetin taşıyıcısıdır. Ayrıca, bir 
cisim birden fazla görünüşler altında da bulunabilir. Bununla birlikte, cisim farklı görünüşlere 
sahip olabilir; fakat bunlar geçicidir. Cismin asıl özelliği değişmez. Şekil değiştirme 
genellikle üstün bir güç (Allah, sihirbaz, cadı, evliya vb.) tarafından, ya yapılan bir iyiliğe 
karşı ödül ya da kötülüğe karşı ceza olarak gerçekleşmekte idi. Türk efsane ve masallarında, 
şekil değiştirme motifine ilişkin olarak “donuna girmek” deyiminin kullanıldığı 
görülmektedir.”30 

Özellikle, Alacakaranlık serisinin son filminde kurtlar ve vampirler arasındaki ezeli 
mücadelenin Bella Swan’a âşık iki gençle hız kazanması dikkat çekiyor. İzleyenlerin insanken 
kurda dönüşümü, don değiştirme (methamorphose) gözleriyle görmesi kurt efsanesine başka 
bir boyut katmaktadır. Güzel Bella ya Edward Cullen’i, ya da kurt kanı taşıyan Kızılderili 
Jacob Black’i seçecektir. Kurt şekline girmek, (methamorphose) hallerine özellikle Türk 
destanlarında sıkça rastlandığı düşünülürse, filmdeki sahnelerin menşei daha iyi anlaşılacaktır.  

“Kız ve Kurt” adlı 2011 Kanada yapımı film, bildiğimiz “Kırmızı Başlıklı Kız” adlı 
masaldan uyarlanmış. Valerie (Amanda Seyfried) iki erkek arasında kalmış genç ve güzel bir 
kızdır. Köyün en güzel kızı Valerie, gönlünü yoksul Peter’ a (Shiloh Fernandez) kaptırmıştır. 

                                                 
27 Ebru Altın, Kurt Adam: Dolunay'da hayatın karanlık yönüne bakmak 
http://izlenimlerinderinligi.blogspot.com/2010/09/kurt-adam-dolunaya-hayatn-karanlk.html 
28 http://www.intersinema.com/kurtlarla-dans-filmi/ 
29 Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, Ankara 1968, s.461; don değiştirmeyle ilgili ayrıntılı bilgi için 
bkz;  Bahaeddin Öğel,“Türk Gelenekleri ile Destanlarında Don Değiştirme”, Türk Mitolojisi, C.II, ,TTK 
Basımevi, Ankara 1995, s.133-143 
30 Erman Altun, “Şekil- Don değiştirme (methamorphose)”, Türk Halkbilimi, Kitabevi, İstanbul 2007, s.113 
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Ancak ailesi onu varlıklı Henry (Max Irons) ile evlendirmek istemektedir. Birbirini 
kaybetmek istemeyen âşıklar, birlikte kasabadan kaçma planları yaptığı sırada korkunç bir 
olay yaşanır. Valerie’ nin kız kardeşi köyün çevresinde, karanlık ormanda sinsice dolaşan bir 
kurt adam tarafından vahşice öldürülmüştür. Yıllarca, insanlar bu yaratığa ayda bir kez 
hayvan kurban vererek kendilerine zarar vermesini engellemişlerdir. Ta ki, bir dolunay gecesi, 
kurdun aralarından birini öldürmesine dek. Köy halkı intikam almak için, ünlü bir kurt adam 
avcısı olan Peder Salomon (Gary Oldman)’dan yardım isterler. Lakin Pederin gelişiyle hiç 
beklemedikleri bir gerçeği öğrenirler. Kurt gündüzleri insan kılığında dolaşıyordur ve 
içlerinden hangisi olduğu bilinmemektedir. Her dolunayda ölü sayısı arttıkça, Valerie kurt 
adamın sevdiği biri olabileceğinden şüphe duymaya başlar. Tüm köyü panik sarmıştır ancak 
Valerie yaratıkla arasında çok özel bir bağ olduğunu keşfeder. Sonunda kurdun Valerie’nin öz 
babası olduğu anlaşılır.31 

Türkiye’de ise özellikle “Pana Film tarafından yapımı gerçekleştirilen “Kurtlar 
Vadisi” serileri dikkat çekmektedir. Milliyet gazetesinde yayımlanmış bu konuyla ilgili bir 
yazıyı aynen alıyoruz: “Ekibin serüveni “Kurtlar Vadisi” dizisiyle başladı, ardından “Kurtlar 
Vadisi Terör” geldi… Şirket, “Kurtlar Vadisi Irak” filminin ardından “Kurtlar Vadisi Pusu” 
dizisi ve “Kurtlar Vadisi Filistin” filmini çekti…“Kurtlar Vadisi Pusu” için bu kez TNT ile 
anlaşan Pana Film, yeni bir dizinin hazırlığı içinde. TRT- 1 için çekilecek dizinin senaristi, 
yönetmeni ve başrol oyuncuları belli… Kafayı “Kurt”la bozan Pana Film’in TRT- 1 için 
çekeceği dizi Kemal Tahir’in ölümsüz eseri; Kurt Kanunu.32 

 
SONUÇ 
 
Bu makalenin konusunu kurt motifi oluşturmaktadır. Kurt motifi ve kurda dönüşme, 

içinde kurt motiflerinin olduğu ürünler, Ortaasya Türk kültüründen tüm dünyaya yayılmıştır. 
“Birçok hayvanda söz konusu olduğu gibi, kurtlar da İslâmiyetten sonra, eski ilahi anlamlarını 
büyük ölçüde kaybetmiştir. Birtakım kalıntılarsa tamamıyla İslamiyet’e uydurulmuştur. 
Kurdun bazı olumsuz anlamlar kazanması dışında, özellikle yiğitlik ya da güç simgesi olması, 
nazardan koruyucu sayılması gibi bazı anlamları devam etmektedir.”33 

Bir gerçek var ki, kültürümüze ait mitleri tanımadığımız, bu mitleri gelecek nesillere 
aktaramadığımız ve onları daha çağdaş formlar içine sokmayı beceremediğimiz müddetçe 
kendimizi tanıyamayacak, bir o kadar da kendimizden uzaklaşacağız. O zaman, bu ürünleri 
farklı kültürlerde, farklı edebi türlerde ve özgün şekillerde görmeye devam edecek, motifin 
anlamlarına uzaktan da olsa yeni anlamlar katmaya çalışacağız. Oysa Mustafa Kemal 
Atatürk’ün dediği gibi: “Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve şümullü medeniyetlere de 
sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir 
borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet 
bulacaktır.”  
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TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN KIZ HENTBOL TAKIMLARINDAKİ SPORCULARIN 
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE ANTRENÖRLERİNİN LİDERLİK 

DAVRANIŞLARI ALGILARININ BELİRLENMESİ 

                                       
             
Altan AYAN1                        Agâh Sinan ÜNSAR2         Mustafa Deniz DİNDAR3 
 

Öz 

Gerçekleştirilen çalışmada ilk olarak liderlik kavramı ele alınmıştır. İkinci olarak ise Türk 
üniversitelerinin kız hentbol takımlarında oynayan 115 öğrencinin demografik özelliklerinin 
antrenörlerinin liderlik davranışları algılarını etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Çalışmanın 
temel amacı üniversite kız hentbol takımındaki sporcuların antrenörlerinin liderlik 
davranışları algılarının demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemektir. Araştırmada 40 soruluk Spor İçin Liderlik Ölçeği (Leadership Scale for Sports-
LSS) kullanılarak veriler toplanmıştır. SPSS 14 programı kullanılarak frekans dağılımı, faktör 
analizi, güvenilirlik analizi ve Kolmogorov Smirnov normal dağılım testi yapılmıştır. Normal 
dağılım olmadığına karar verilerek nonparametrik testler yapılmıştır. Bu kapsamda hipotezler 
oluşturulmuş ve Kruskal Wallis uygulanarak test edilmiştir. Buna ilaveten spor için liderlik 
ölçeği alt boyutlarına ait ortalamalar hesaplanmış ve değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Aylık 
aile geliri 1501 ve üzeri TL olan sporcular diğerlerine göre liderlerinin hem daha fazla 
ödüllendirici davranış hem de daha fazla işgördürücü davranış gösterdiğini düşünmektedir. 
Yetişme yeri büyükşehir olan sporcular diğerlerine göre liderlerinin hem daha fazla eğitici ve 
öğretici davranış hem daha fazla ödüllendirici davranış hem de daha fazla işgördürücü 
davranış gösterdiğini düşünmektedir. Düz lise mezunu sporcular liderlerinin daha fazla 
ödüllendirici davranış gösterdiğini düşünmektedirler. Buna ilaveten ölçeğin alt boyutlarının 
ortalamalarına göre sporcular liderlerinin en fazla otoriter davranış gösterdiğini 
düşünmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Liderlik Davranışları, Demografik Özellikler, Hentbol 
Takımları, Türk Üniversiteleri 
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THE DETERMINATION OF THE CONCEPTS OF TRAINER LEADERSHIP BEHAVIOR 
ACCORDING TO DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF FEMALE HANDBALL 

TEAMS ATHLETES IN THE TURKISH UNIVERSITIES 

Abstract 

In this study, firstly, the concept of leadership is explained. Secondly, it is examined that 
whether or not, the concepts of trainer leadership behavior according to demographic 
characteristics of 115 female  handball teams athletes in the Turkish Universities. The main 
objective of this study is to determine that whether or not, the concepts of trainer leadership 
behavior according to demographic characteristics of female handball teams athletes. The data 
were gathered by Leadership Scale for Sports-LSS consisting of 40 questions. In this context, 
frequency analysis, factor analysis, reliability analysis, Kolmogorov-Smirnov normal 
distribution tests were applied by using SPSS 14 software. Nonparametric tests were used by 
deciding the lack of normal distribution. In this context, hypotheses were formed and tested 
by applying Kruskal Wallis tests. In addition, it is calculated and evaluated means of 
subscales of the Leadership Scale for Sports. In conclusion, athletes who have 1501 and 
higher TL montly family income are thought that their leaders is represented more 
transactional and more rewarding behavior. Athletes who upbringing at metropolis are 
thought that their leaders is represented more training and instruction behavior, more 
rewarding behavior as well as more transactional behavior.  Public high school graduates are 
thought that their leaders showed more rewarding behavior. In addition to athletes think that 
their leaders is represented the most authoritarian behavior. 

Key Words: Leadership, Leadership Behavior, Demographic Characteristics, Handball 
Teams, Turkish Universities. 

         GİRİŞ 

         Günümüz dünyasında liderlik ve liderlik davranışları her alanda olduğu gibi spor 

dünyasında da önemli bir kavramdır. Özellikle bir takım oyunu olan hentbol sporu için de 

geçerlidir. Uygun liderlik davranışları sayesinde hentbol sporcuları hem daha etkili ve hem de 

daha uyumlu bir performans sergileyebilir. Bu kapsamda hentbol sporcularının performans ve 

etkili bir oyun sergilemesinin liderlerinin yani antrenörlerinin liderlik davranışlarını uygun ve 

yerinde kullanması ile ilgili olduğu söylenebilir. Hentbol alanındaki antrenörlerin sporcularına 

yönelik olarak gerçekleştirdiği davranış biçimleri konusunda bilgili olmaları ve bu hususta 

etkili olabilecek davranış biçimlerini sergilemeleri önem arz eden bir husustur. Özellikle de 

hentbol alanındaki antrenörlerin gerçekleştirdiği liderlik davranışlarını sporcuların demografik 

niteliklerini de dikkate alarak uygulaması başarıyı ve performansı arttırıcı bir icraat olarak 

görülebilir. 

        Gerçekleştirilen çalışmada ilk olarak liderlik kavramı ele alınmıştır. İkinci olarak ise, 

Türk üniversitelerinin kız hentbol takımlarında oynayan 115 öğrencinin demografik 

özelliklerinin antrenörlerinin liderlik davranışları algılarını etkileyip etkilemediği 

incelenmiştir. Bu çalışmanın temel amacı üniversite kız hentbol takımındaki sporcuların 

antrenörlerinin liderlik davranışları algılarının demografik özelliklerine göre farklılık gösterip 
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göstermediğini belirleyebilmektir. Araştırmada Spor İçin Liderlik Ölçeği (Leadership Scale 

for Sports-LSS) ölçeği kullanılmış ve veriler toplanmıştır. Bu ölçek uluslararası alanda 

sıklıkla kullanılmakta ve 40 soru içermektedir. Veri analizi SPSS 14 programı ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda frekans analizi, faktör analizi, güvenilirlik analizi ve 

Kolmogorov Smirnov normal dağılım testi uygulanmıştır. Normal dağılım olmadığı görülmüş 

ve nonparametrik testler yapılmıştır. Bu kapsamda hipotezler oluşturulmuş ve Kruskal Wallis 

testleri yapılarak test edilmiştir. Buna ilave olarak spor için liderlik ölçeği alt boyutlarına 

ilişkin ortalamalar hesaplanmış ve değerlendirilmiştir. 

            1.LİDERLİK KAVRAMI  

Liderlik insan davranışıyla ilgili tüm konularda en çok tartışılan ve en çok araştırılan 
alanlardan biridir. Liderlik; sosyal bilimler, davranış bilimleri, psikoloji, yönetim bilimi, 
siyasal bilimler ve sosyolojide önemli yeri olan bir konudur. Liderlik; kurumsal anlamda, 
popüler medyada, askeri alanda, kar amacı gütmeyen kurumlarda ve devlet idaresinde çok 
önemli bir unsurdur. Liderlikle ilgili olarak literatürde binlerde tanım ve çok sayıda yaklaşım 
öne çıkmaktadır. Liderlik, lider ve izleyicilerinin paylaştığı bir amacı ve gönüllü bir şekilde 
bir şeyleri ortaklaşa başarmaya çalıştığı özel bir durum içindeki etkileşim süreci olarak 
tanımlanabilir (Ramachandran, 2012: 517).    

Akademik anlamda liderlik kelimesi dünya literatürüne 14. Yüzyılda girmesine 
rağmen son iki yüzyılda sık bir şekilde ele alınmaktadır. Araştırmacılar liderliğin tanımını 
daha çok kişisel perspektiflerine ve önemli buldukları olgulara göre yapmışlardır. 
Gerçekleştirilen birçok tanımdaki ortak nokta, belirli bir amacın olması, belirli bir grup 
insanın mevcudiyeti ve bu grubu yönlendirecek bir liderin mevcut olmasıdır. Liderlik, bir 
grup insanı belirli amaçlar çevresinde toplayabilme ve bu amaçlara erişmek için onları 
harekete geçirme, etkileme bilgi ve yeteneklerinin bütünü olarak tanımlanabilir (Zel, 2006: 
109-110). 

Liderlik konusuna kişiler her zaman ilgi göstermişlerdir. İlgilerini çeken bu konuya 
çeşitli açılardan yaklaşarak incelemeler ve araştırmalar gerçekleştirmişlerdir. Bu araştırmalar 
sonucunda liderlerin ortaya çıkışı ve özellikleriyle ilgili olarak birçok model ve teori ortaya 
koymuşlardır. Liderlikle ilgili ilk ciddi çalışmalar 1900’den sonra gerçekleşmiştir. 1927’den 
sonraki yıllarda ise konunun taşıdığı önem daha iyi anlaşılmıştır. 1941-1944 yılları arasında 
ise, liderlikle ilgili olarak gerçekleştirilen araştırmaların sayısı oldukça artmıştır. 1930’lu 
yıllardan önce yapılan araştırmalarda genellikle grubun bireyler üzerindeki etkisi incelenerek 
konu irdelenmiştir. 1930’lu yıllardan sonra yapılan araştırmalarda ise bireyin grup üzerindeki 
etkisi araştırılarak konu açıklanmaya çabalanmıştır (Güney, 2011: 336). 

Liderlik, değişim doğrultusunda örgütsel amaçları gerçekleştirirken liderler ve 
izleyicilerini etkileyen bir süreçtir. Belirtilen bu liderlik tanımının beş anahtar öğesi 
mevcuttur. Bunlar: 1) Liderler ve İzleyiciler, 2) Değişim, 3) İnsanlar, 4) Örgütsel Amaçlar ve 
5) Etkileme olarak sıralanabilir (Lussier ve Achua, 2010: 6). Liderlik, paylaşılan amaçları 
yansıtan gerçek değişimler ve sonuçlar elde etmek niyetiyle liderler ve izleyicilerin arasında 
gerçekleşen bir etkileme ilişkisidir (Daft, 2008: 4).  
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 Liderlik etkileme ile ilgilidir. Bir işte veya örgütsel ortamda etkileme yeteneği astları, 
grup üyelerini ve patronları kapsayabilir. Etkileme olmaksızın bir lider olabilmek imkansızdır. 
Etkileme, liderliğin en önemli parçalarından biri olarak etik bir uygulama gerektirir. Liderlik 
grupların idaresini sağlar. Liderlik genel amaç ve hedeflere ulaşmak için gruptaki kişileri 
etkilemeyi ifade eder. Liderler ve izleyiciler amaçları paylaşır. Liderlik, paylaşılan amaçları 
başarıyla gerçekleştirebilmek için liderlerin izleyicileriyle birlikte çalışmasını ifade eder 
(Rowe ve Guerrero, 2011: 2). 

              Lider, sahibi olduğu yetenek ve özelliklerle, örgüt veya grup içinde çalışanların 
ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması ve aynı zamanda örgütünün veya grubunun da amaçlarının 
gerçekleştirilmesi açısından büyük önemi olan bazı rolleri uygulamak zorundadır. Liderin bu 
rolleri duygusal ve göreve ilişkin roller olmak üzere ikiye ayrılır. Göreve ilişkin roller, belirli 
amaçları gerçekleştirmek üzere grubun oluşturulması, harekete geçirilmesi ve yönetilmesi ile 
ilgili roller dizisi olarak açıklanabilir. Duygusal roller ise, işgörenlerin sosyal ve psikolojik 
ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük liderlik rolleridir (Barutçugil, 2004: 266). 

Liderlik kavramının yaygın olarak başkalarını etkileme yeteneği olarak tanımlandığı 
görülmektedir. Bir lider başkalarının davranışlarını etkilemek için kendi gücünü kullanır. 
Liderlik ile yöneticilik birbirinden farklı kavramlar olarak değerlendirilmektedir. Lider 
izleyicileriyle gönüllü işbirliği için çabalar iken, yönetici işgörenlerin davranışlarını 
değiştirmek için bir mecburiyet ve zorlamaya bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür (Pride, 
Hughes ve Kapoor, 2012: 179). 

  Liderlik, geleneksel olarak doğuştan gelen bir hak ve imtiyaz, bir güç ve karizma 
olmakla beraber, aynı zamanda sonradan elde edilebilen, öğrenilebilen ve geliştirilebilen 
yönetimsel bir fonksiyon ve özelliktir. Bu açıdan her yöneticinin liderlik potansiyeline sahip 
olduğu söylenebilir. Önemli olan bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve etkili bir biçimde 
kullanabilmektir. Bundan dolayı bir yönetici örgütte başarılı olabilmek için öncelikle liderlik 
yeteneklerini geliştirmesi gerekir. Bunun nedeni günümüz dünyasındaki her örgüt lider-
yönetici aramakta ve lider-yöneticiye sahip olan örgütler daha çok başarı göstermektedir 
(Aytürk, 2010: 92). 

 2.ARAŞTIRMA 

               2.1.Örneklem ve Ölçüm Araçları 

 Araştırmanın evrenini Türk üniversitelerinin kız hentbol takımlarında oynayan 

öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Türk üniversitelerinin kız hentbol 

takımlarında oynayan 115 öğrenci oluşturmaktadır.  Araştırma verileri 2012 yılı içerisinde 

ulusal müsabakalar sırasında toplanmıştır. Araştırma kapsamında 130 anket dağıtılmış olup 

bunlardan 115 tanesi tam yanıtlanmıştır. Böylece anket geri dönüş oranının %88 olduğu 

görülmektedir. Araştırmada orjinalini Chelladurai ve Saleh (1980) yılındaki “Dimensions of 

Leader Behavior in Sports: Development of a Leadership Scale” eserinde geliştirdiği Spor 

İçin Liderlik Ölçeği (Leadership Scale for Sports-LSS) isimli 40 soruluk anketi kullanılmıştır. 

Ölçeğin Türkçe formu Yılmaz (2008) yılındaki doktora tezi çalışmasından alınmıştır. Spor 

İçin Liderlik ölçeğinde 5’li likert kullanılmıştır. Bu kapsamda, “Kesinlikle Katılmıyorum=1”, 
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“Katılmıyorum=2”, “Kararsızım=3”, “Katılıyorum=4” ve “Kesinlikle Katılıyorum=5” 

şeklinde puanlama işlemi yapılmıştır.  

                2.2.Amaç ve Araştırma Modeli 

 Gerçekleştirilen bu çalışmanın temel amacı, Türk üniversitelerinin kız hentbol 
takımlarında oynayan 115 öğrencinin demografik özelliklerinin antrenörlerinin liderlik 
davranışları algılarını etkileyip etkilemediğini araştırmaktır. Yani çalışmanın temel amacı 
antrenörlerinin liderlik davranışları algılarının kız öğrencilerin demografik özelliklerine göre 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Kız öğrencilerin demografik özellikleri olarak 
yaş, aile gelir düzeyi, yetişme yeri, kardeş sayısı, baba eğitimi, anne eğitimi ve mezun olunan 
lise türü alınmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki araştırma modeli oluşturulmuştur. 

  Spor İçin Liderlik Ölçeğinin veri analizi sonucu ortaya çıkan alt boyutları olan 
eğitici ve öğretici davranış, ödüllendirici davranış, işgördürücü davranış, otoriter davranış 
boyutlarının sporcuların yaş, aile gelir düzeyi, yetişme yeri, kardeş sayısı, baba eğitimi, anne 
eğitimi ve mezun olunan lise türüne göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak için 
Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır. Bu kapsamda 7 ana hipotez oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırma modeline göre oluşturulan ana hipotezler şunlardır;  

H1= Katılımcıların yaşlarına göre spor için liderlik ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin 
yargılarında farklılık vardır. 
H2= Katılımcıların aile gelir düzeyine göre spor için liderlik ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin 
yargılarında farklılık vardır. 
H3= Katılımcıların yetişme yerine göre spor için liderlik ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin 
yargılarında farklılık vardır. 
H4= Katılımcıların kardeş sayısına göre spor için liderlik ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin 
yargılarında farklılık vardır. 
H5= Katılımcıların baba eğitimine göre spor için liderlik ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin 
yargılarında farklılık vardır. 
H6= Katılımcıların anne eğitimine göre spor için liderlik ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin 
yargılarında farklılık vardır. 
H7= Katılımcıların mezun olduğu lise türüne göre spor için liderlik ölçeğinin alt boyutlarına 
ilişkin yargılarında farklılık vardır. 
 

-Yaş 
-Aile Gelir Düzeyi 
-Yetişme Yeri  
-Kardeş Sayısı 
-Baba Eğitimi 
-Anne Eğitimi 
-Mezun Olunan Lise Türü 

Spor İçin Liderlik Ölçeği                  
*Eğitici ve Öğretici Davranış                                 

*Ödüllendirici Davranış                                             

*İşgördürücü Davranış                                    

*Otoriter Davranış 
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2.3. Veri Analizi 

Araştırmada veri analizi SPSS 14 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 
öncelikle araştırmaya katılan 115 sporcunun sosyo-demografik özelliklerine ilişkin frekans 
dağılımı gerçekleştirilmiştir. Daha sonra spor için liderlik ölçeği verilerine faktör analizi 
uygulanmıştır. Soru 4, 5, 6, 16, 24, 25, 29, 31, 32, 33 ve 39’un faktör ağırlıkları 0,50’den 
düşük olduğu ve birden fazla faktör altında birbirine yakın faktör ağırlığı olduğu için 
analizden çıkarılmıştır. Faktör analizi sonucu dört boyut bulunmuştur. Bu kapsamda Faktör 1: 
Eğitici ve Öğretici Davranış, faktör 2: Ödüllendirici Davranış, faktör 3: İşgördürücü Davranış 
ve faktör 4: Otoriter Davranış olarak adlandırılmıştır. Daha sonra belirtilen dört alt boyuta 
ilişkin güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Güvenilirlik analizi ortaya çıkan Cronbach’s 
Alpha değerlerinin iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Daha sonra Kolmogorov Smirnov normal 
dağılım testi yapılmıştır. Dağılımın normal olmadığına karar verilerek nonparametrik testler 
uygulanmıştır. Bu kapsamda Kruskal Wallis testleri yapılmıştır. Buna ilaveten Spor İçin 
Liderlik Ölçeği alt boyutlarına ilişkin ortalamalar hesaplanmış ve bu kapsamda 
değerlendirmeler yapılmıştır. 
 
Spor İçin Liderlik Ölçeğinin alt boyutları olan eğitici ve öğretici davranış, ödüllendirici 
davranış, işgördürücü davranış, otoriter davranış boyutlarının sporcuların yaş, aile gelir 
düzeyi, yetişme yeri, kardeş sayısı, baba eğitimi, anne eğitimi ve mezun olunan lise türüne 
göre farklılık gösterip göstermediğini belirleyebilmek için Kruskal Wallis testleri yapılmıştır. 
Aşağıda tablo 1’de araştırmaya katılanların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin frekans 
dağılımları gösterilmiştir. 

Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Dağılımı 
(n=115) 
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2.4.Faktör ve Güvenilirlik Analizi 
 
Araştırmada kullanılan spor için liderlik ölçeği verilerine faktör analizi yapılmıştır. Bundan 
önce veri setinin faktör analizi için uygun olup olmadığı KMO ve Barlett’s testi ile 
sınanmıştır. Tablo 2’de görüldüğü gibi Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testinin sonucu 0,859 
çıkmıştır. Bu değer veri setinin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Barlett’s 
testinin p değeri 0,000 olduğu yani p 0,05 olduğu için değişkenler arasında faktör analizi 

yapmaya yeterli düzeyde ilişki vardır. 

 

Değişkenler                                                                n                                                     Yüzde 
Cinsiyet   
               Kız                                                              115                                                   100 
               Erkek                                                           0                                                      0 
Yaş 
               18-20                                                          46                                       40 
               21-24                                                          62                                            53,9 
               25 ve Üzeri                           7                                           6,1        
Aile Gelir Düzeyi 

500-1000                             57                                                     49,6 
1001-1500                            23                                                     20 
1501 ve üzeri                            35                                                     30,4 

Yetişme Yeri 
Köy ve Belde                                                 7                                                     6,1                                                 
İlçe                                                                17                                              14,8 
İl                  54                          47 
Büyükşehir                                                   37                                        32,2    

Kardeş Sayısı 
1 kardeş                         4                                        3,5 
2 kardeş                         49                                        42,6 
3 kardeş                        25                                        21,7 
4 ve üzeri kardeş                        37                                        32,2          

Baba Eğitim Durumu  
Okuryazar değil                                           4                                          3,5 
İlk-Orta                                                        56                                                     48,7 
Lise                                                               37                          32,2 
Üniversite                                     18                                                     15,7                                

Anne Eğitim Durumu 
Okuryazar değil                                          12                                            10,4 
İlk-Orta                                                       74                                         64,3 
Lise                            23                            20 
Üniversite                                                     6                                            5,2    

Mezun Olunan Lise             
Düz Lise                      69                            60 
Anadolu Lisesi               17                          14,8 
Meslek Lisesi               29                          25,2                               
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Tablo 2. KMO and Bartlett's Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,859 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 1880,019 

df 406 

Sig. ,000 

 
Veri setine faktör analizi yapılmıştır. Yani spor için liderlik ölçeği verilerine faktör analizi 
uygulanmıştır. Bu kapsamda soru 4, 5, 6, 16, 24, 25, 29, 31, 32, 33 ve 39’un faktör ağırlıkları 0,50’den 
düşük olduğu ve birden fazla faktör altında birbirine yakın faktör ağırlığı olduğu için analizden 
çıkarılmıştır. 
Tablo 3. Spor İçin Liderlik Ölçeği Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

 Sorular  Faktör 
Ağırlıkla

rı 

 Faktörün 
Açıklayıcılığı 

(%)                                

Cronbach’s Alpha 

Faktör 1 S14 ,789 25,798 0,93 
S3 ,767 
S9 ,717 
S8 ,706 
S7 ,700 
S21 ,698 
S10 ,656 
S2 ,638 
S11 ,605 
S13 ,575 
S1 ,572 
S22 ,560 
S17 ,557 
S20 ,555 
S15 ,553 
S18 ,534 

Faktör 2 S28 ,741 10,859 0,80 
S37 ,668 
S19 ,576 
S35 ,542 

Faktör 3 S23 ,724 10,495 0,75 
S26 ,698 
S38 ,652 
S27 ,630 

Faktör 4 S40 ,752 9,881 0,74 
S36 ,723 
S12 ,616 
S34 ,584 
S30 ,574 
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0,50’lik bir faktör yükünün anlamlı olabilmesi için gözlem sayısı 120 ve daha fazla olması 
gerekir (Alpar, 2011: 283). Araştırmamızın örnekleminin 115 kişiden yani yaklaşık 120 
kişiden oluşması sebebiyle faktör ağırlıkları için 0,50 ve üzeri olmasına dikkat edilmiştir. 
Spor için Liderlik Ölçeği verilerine faktör analizi gerçekleştirilmesi sonucu literatüre paralel 
dört boyut ortaya çıkmıştır. Belirtilen dört alt boyuta ilişkin isimlendirme literatür kapsamında 
yapılmıştır. Elde edilen dört faktör toplam varyansın %57,033’ünü açıklamaktadır. Literatüre 
paralel olarak faktör 1 “Eğitici ve Öğretici Davranış”, faktör 2 “Ödüllendirici Davranış”, 
faktör 3 “İşgördürücü Davranış” ve faktör 4 “Otoriter Davranış” olarak isimlendirilmiştir. 
Ölçeğin tümü için Cronbach’s Alpha değeri 0,94 olarak bulunmuştur. Alt faktörlerin 
cronbach’s alpha değerleri iyi düzeydedir. 
 
2.5.Spor İçin Liderlik Ölçeğinin Alt Boyutlarının Katılımcıların Demografik 
Özelliklerine Göre Farklılıklarının Testi  
 
İlk olarak dağılım hakkında fikir sahibi olmak adına Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır. 
Buna göre parametrik testlerin yapılıp yapılamayacağı belirlenecektir. 
 
Tablo 4. Kolmogorov-Smirnov Normal Dağılım Test Sonuçları 

 Eğitici ve 
Öğretici 
Davranış 

Ödüllendirici 
Davranış 

İşgördürücü 
Davranış 

Otoriter 
Davranış 

N 115 115 115 115 

Normal 
Parameters(a,b) 

Mean 1,7870 1,9304 2,0326 2,6835 

 Std. 
Deviation 

,68610 ,82021 ,83016 ,95329 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,137 ,204 ,142 ,094 

 Positive ,137 ,204 ,142 ,094 

 Negative -,126 -,128 -,107 -,089 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,473 2,193 1,520 1,005 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,026 ,000 ,020 ,264 

 
            H0= Spor İçin Liderlik ölçeğinin alt boyutları normal dağılım göstermektedir. 
            H1= Spor İçin Liderlik ölçeğinin alt boyutları normal dağılım göstermemektedir. 
 
Tablo 4’teki görüldüğü gibi p 0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilir. Yani spor için liderlik 

ölçeğinin alt boyutları normal dağılım göstermemektedir. Bundan dolayı parametrik testleri 
uygulamak doğru değildir. Yani nonparametrik testler uygulanmıştır. Nonparametrik testler 
olarak Kruskal Wallis uygulanmıştır. 
 
Spor İçin Liderlik Ölçeğinin alt boyutları olan eğitici ve öğretici davranış, ödüllendirici 
davranış, işgördürücü davranış, otoriter davranış boyutlarının sporcuların yaş, aile gelir 
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düzeyi, yetişme yeri, kardeş sayısı, baba eğitimi, anne eğitimi ve mezun olunan lise türüne 
göre farklılık gösterip göstermediğini bulabilmek için Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır. . 
Bazı değişkenler açısından farklılık olmayan ve dolayısıyla reddedilen hipotezlere ait 
tablolara aşağıda yer verilmemiştir. 
 
2.5.1.Spor İçin Liderlik Ölçeği Alt Boyutlarının Katılımcıların Aile Gelir Düzeyine Göre 

Farklılıklarının Testi 

Spor İçin Liderlik ölçeğinin alt boyutlarının katılımcıların aile gelir düzeyine göre farklılık 
gösterip göstermediğini belirlerken grup sayısı ikiden fazla olduğundan Kruskal Wallis testi 
uygulanmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 
 
H0= Katılımcıların aile gelir düzeyine göre spor için liderlik ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin 
yargılarında farklılık yoktur.  
H2= Katılımcıların aile gelir düzeyine göre spor için liderlik ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin 
yargılarında farklılık vardır. 
     H2a= Katılımcıların aile gelir düzeyine göre “Eğitici ve Öğretici Davranış” alt boyutuna 
ilişkin yargılarında farklılık vardır. 
     H2b= Katılımcıların aile gelir düzeyine göre “Ödüllendirici Davranış” alt boyutuna ilişkin 
yargılarında farklılık vardır. 
     H2c= Katılımcıların aile gelir düzeyine göre “İşgördürücü Davranış” alt boyutuna ilişkin 
yargılarında farklılık vardır. 
     H2d= Katılımcıların aile gelir düzeyine göre “Otoriter Davranış” alt boyutuna ilişkin 
yargılarında farklılık vardır. 
  
Tablo 5. Katılımcıların aile gelir düzeyine göre spor için liderlik ölçeğinin alt boyutlarına 
ilişkin yargıların betimsel dağılımları 
 

 Aile Gelir Düzeyi N Mean Rank 
Eğitici ve Öğretici Davranış 500-1000 TL 57 57,36 

1001-1500 TL 23 48,85 
1501 ve üzeri 35 65,06 

Toplam 115  
Ödüllendirici Davranış 500-1000 TL 57 61,65 

1001-1500 TL 23 41,98 
1501 ve üzeri 35 62,59 

Toplam 115  
İşgördürücü Davranış 500-1000 TL 57 61,89 

1001-1500 TL 23 39,04 
1501 ve üzeri 35 64,11 

Toplam 115  
Otoriter Davranış 500-1000 TL 57 58,24 

1001-1500 TL 23 47,28 
1501 ve üzeri 35 64,66 

Toplam 115  
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Tablo 6. Katılımcıların aile gelir düzeyine göre spor için liderlik ölçeğinin alt boyutlarına 
ilişkin yargılardaki farklılıklarla ilgili Kruskal Wallis testi sonuçları 
 

 Eğitici ve 
Öğretici 
Davranış 

Ödüllendirici 
Davranış 

İşgördürücü 
Davranış 

Otoriter Davranış 

Chi-Square 3,330 6,780 9,503 3,792 

df 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,189 ,034 ,009 ,150 

 
Tablo 6’da görüldüğü gibi, p˃0,05 olduğundan hipotez 2a ve hipotez 2d 

reddedilmiştir. Buna ilaveten p˂0,05 olduğundan hipotez 2b ve hipotez 2c desteklenmiştir.  
 
Tablo 5'e bakıldığında aylık aile geliri 1501 ve üzeri TL olan sporcuların hem 

ödüllendirici davranış hem de işgördürücü davranış alt boyutlarına ilişkin ortalamalarının 
diğerlerinden yüksek olduğu görülmektedir. Yani aylık aile geliri 1501 ve üzeri TL olan 
sporcular diğerlerine göre liderlerinin(antrenörlerinin) hem daha fazla ödüllendirici davranış 
hem de daha fazla işgördürücü davranış gösterdiğini düşünmektedir. 
 
2.5.2.Spor İçin Liderlik Ölçeği Alt Boyutlarının Katılımcıların Yetişme Yerine Göre 

Farklılıklarının Testi 

Spor İçin Liderlik ölçeğinin alt boyutlarının katılımcıların yetişme yerine göre farklılık 
gösterip göstermediğini belirlerken grup sayısı ikiden fazla olduğundan Kruskal Wallis testi 
uygulanmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 
 
H0= Katılımcıların yetişme yerine göre spor için liderlik ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin 
yargılarında farklılık yoktur.  
H3= Katılımcıların yetişme yerine göre spor için liderlik ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin 
yargılarında farklılık vardır. 
     H3a= Katılımcıların yetişme yerine göre “Eğitici ve Öğretici Davranış” alt boyutuna ilişkin 
yargılarında farklılık vardır. 
     H3b= Katılımcıların yetişme yerine göre “Ödüllendirici Davranış” alt boyutuna ilişkin 
yargılarında farklılık vardır. 
     H3c= Katılımcıların yetişme yerine göre “İşgördürücü Davranış” alt boyutuna ilişkin 
yargılarında farklılık vardır. 
     H3d= Katılımcıların yetişme yerine göre “Otoriter Davranış” alt boyutuna ilişkin 
yargılarında farklılık vardır. 
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Tablo 7. Katılımcıların yetişme yerine göre spor için liderlik ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin 
yargıların betimsel dağılımları 
 

 Yetişme Yeri  N Mean Rank 
Eğitici ve Öğretici Davranış Köy ve belde 7 38,71 

İlçe 17 50,79 
İl 54 51,52 

Büyükşehir 37 74,42 
Toplam 115  

Öüllendirici Davranış Köy ve belde 7 45,36 
İlçe 17 61,09 
İl 54 48,98 

Büyükşehir 37 72,14 
Toplam 115  

İşgördürücü Davranış Köy ve belde 7 34,86 
İlçe 17 54,97 
İl 54 53,68 

Büyükşehir 37 70,08 
Toplam 115  

Otoriter Davranış Köy ve belde 7 51,64 
İlçe 17 52,94 
İl 54 61,47 

Büyükşehir 37 56,46 
Toplam 115  

 
 
Tablo 8. Katılımcıların yetişme yerine göre spor için liderlik ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin 
yargılardaki farklılıklarla ilgili Kruskal Wallis testi sonuçları 
 

 Eğitici ve 
Öğretici 
Davranış 

Ödüllendirici 
Davranış 

İşgördürücü 
Davranış 

Otoriter Davranış 

Chi-Square 14,182 11,973 9,391 1,316 

df 3 3 3 3 

Asymp. Sig. ,003 ,007 ,025 ,725 

 
Tablo 8'de görüldüğü gibi, p˃0,05 olduğundan hipotez 3d reddedilmiştir. Buna 

ilaveten p˂0,05 olduğundan hipotez 3a, hipotez 3b ve hipotez 3c desteklenmiştir.  
 
 Tablo 7'ye bakıldığında yetişme yeri büyükşehir olanların hem eğitici ve öğretici 

davranış hem ödüllendirici davranış hem de işgördürücü davranışa ilişkin ortalamalarının 
diğerlerinden yüksek olduğu görülmektedir. Yani yetişme yeri büyükşehir olan sporcular 
diğerlerine göre liderlerinin hem daha fazla eğitici ve öğretici davranış hem daha fazla 
ödüllendirici davranış hem de daha fazla işgördürücü davranış gösterdiğini düşünmektedir. 
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2.5.3.Spor İçin Liderlik Ölçeği Alt Boyutlarının Katılımcıların Mezun Olduğu Lise Türüne 

Göre Farklılıklarının Testi 

Spor İçin Liderlik ölçeğinin alt boyutlarının katılımcıların mezun olduğu lise türüne göre 
farklılık gösterip göstermediğini belirlerken grup sayısı ikiden fazla olduğundan Kruskal 
Wallis testi uygulanmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 
 
H0= Katılımcıların mezun olduğu lise türüne göre spor için liderlik ölçeğinin alt boyutlarına 
ilişkin yargılarında farklılık yoktur.  
H7= Katılımcıların mezun olduğu lise türüne göre spor için liderlik ölçeğinin alt boyutlarına 
ilişkin yargılarında farklılık vardır. 
     H7a= Katılımcıların mezun olduğu lise türüne göre “Eğitici ve Öğretici Davranış” alt 
boyutuna ilişkin yargılarında farklılık vardır. 
     H7b= Katılımcıların mezun olduğu lise türüne göre “Ödüllendirici Davranış” alt boyutuna 
ilişkin yargılarında farklılık vardır. 
     H7c= Katılımcıların mezun olduğu lise türüne göre “İşgördürücü Davranış” alt boyutuna 
ilişkin yargılarında farklılık vardır. 
     H7d= Katılımcıların mezun olduğu lise türüne göre “Otoriter Davranış” alt boyutuna ilişkin 
yargılarında farklılık vardır. 
  
Tablo 9. Katılımcıların mezun olduğu lise türüne göre spor için liderlik ölçeğinin alt 
boyutlarına ilişkin yargıların betimsel dağılımları 

 Mezun Olduğu 
Lise Türü 

N Mean Rank 

Eğitici ve Öğretici Davranış Düz lise 69 61,64 

Anadolu Lisesi 17 64,56 

Meslek Lisesi 29 45,48 

Toplam 115  

Ödüllendirici Davranış Düz lise  69 65,43 
Anadolu Lisesi 17 63,38 
Meslek Lisesi 29 37,16 

Toplam 115  

İşgördürücü Davranış Düz lise 69 60,51 

Anadolu Lisesi 17 64,06 

Meslek Lisesi 29 48,48 

Toplam 115  

Otoriter Davranış Düz lise 69 60,13 

Anadolu Lisesi 17 60,68 

Meslek Lisesi 29 51,36 

Toplam 115  
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Tablo 10. Katılımcıların mezun olduğu lise türüne göre spor için liderlik ölçeğinin alt 
boyutlarına ilişkin yargılardaki farklılıklarla ilgili Kruskal Wallis testi sonuçları 
 

 
 Eğitici ve 

Öğretici 
Davranış 

Ödüllendirici 
Davranış 

İşgördürücü 
Davranış 

Otoriter Davranış 

Chi-Square 5,583 15,494 3,355 1,548 

df 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,061 ,000 ,187 ,461 

 
Tablo 10'da görüldüğü gibi, p˃0,05 olduğundan hipotez 7a, hipotez 7c ve hipotez 7d 

reddedilmiştir. Buna ilaveten p˂0,05 olduğundan hipotez 7b desteklenmiştir.  
 

Tablo 9'a bakıldığında düz lise mezunu sporcuların ödüllendirici davranış boyutuna 
ilişkin ortalamalarının diğerlerinden yüksek olduğu görülmektedir. Yani düz lise mezunu 
sporcular diğerlerine göre liderlerinin daha fazla ödüllendirici davranış gösterdiğini 
düşünmektedirler. 
 
  2.6.Spor İçin Liderlik Ölçeği Alt Boyutlarına İlişkin Ortalamaların Değerlendirilmesi       

   Aşağıda spor için liderlik ölçeği alt boyutlarına ait ortalamalar  hesaplanmış ve buna 

ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. 

Tablo 11. Spor İçin Liderlik Ölçeği Alt Boyutlarına İlişkin Ortalamalar 
 

 N Minimum Maksimu
m 

Ortalama Std. Sapma 

Eğitici ve Öğretici 
Davranış 

115 1,00 4,81 1,7870 ,68610 

Ödüllendirici Davranış 115 1,00 4,50 1,9304 ,82021 

İşgördürücü Davranış 115 1,00 4,75 2,0326 ,83016 

Otoriter Davranış 115 1,00 4,60 2,6835 ,95329 

Valid N (listwise) 115     

 
Tablo 11'de spor için liderlik ölçeği alt boyutlarına ait ortalamalar yer almaktadır. Buna göre 

alt boyutlar içinde en yüksek ortalamaya otoriter davranış boyutu sahiptir. Yani katılımcılar 

liderlerinin en fazla otoriter davranış gösterdiğini düşünmektedir. Başka bir ifade ile 

sporcuların liderleri en fazla otoriter davranış göstermektedir. Daha sonra ise işgördürücü 
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davranış boyutuna ilişkin ortalamalar gelmektedir. Yani sporcular liderlerinin otoriter 

davranıştan sonra işgördürücü davranış sergilediğini düşünmektedir. 

     SONUÇ 

      Gerçekleştirilen bu araştırmada Türk üniversitelerinin kız hentbol takımlarındaki 

sporcuların demografik özellikleri olan yaş, aile gelir düzeyi, yetişme yeri, kardeş sayısı, baba 

eğitimi, anne eğitimi ve mezun olunan lise türünün antrenörlerinin liderlik davranışları 

algılarını etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Bu kapsamda Kruskal Wallis testleri 

yapılmıştır. 

     Araştırma sonucunda p˂0,05 olduğundan hipotez 2b, hipotez 2c, hipotez 3a, hipotez 3b, 
hipotez 3c ve hipotez 7b desteklenmiştir. Diğer hipotezler ise p˃0,05 olduğundan 
reddedilmiştir. Yani, Katılımcıların aile gelir düzeyine göre hem ödüllendirici davranış hem 
de işgördürücü davranış alt boyutlarına ilişkin yargılarında farklılık vardır(Hipotez 2b ve 
hipotez 2c). Buna ilaveten katılımcıların yetişme yerine göre hem eğitici ve öğretici davranış 
hem ödüllendirici davranış hem de işgördürücü davranış alt boyutlarına ilişkin yargılarında 
farklılık vardır (Hipotez 3a, hipotez 3b ve hipotez 3c). Buna ilaveten katılımcıların mezun 
olduğu lise türüne göre ödüllendirici davranış alt boyutuna ilişkin yargılarında farklılık 
vardır(hipotez 7b). 
 
         Sonuç itibarıyla, Aylık aile geliri 1501 ve üzeri TL olan sporcuların hem ödüllendirici 
davranış hem de işgördürücü davranış alt boyutlarına ilişkin ortalamalarının diğerlerinden 
yüksek olduğu bulunmuştur. Yani aylık aile geliri 1501 ve üzeri TL olan sporcular diğerlerine 
göre liderlerinin hem daha fazla ödüllendirici davranış hem de daha fazla işgördürücü 
davranış gösterdiğini düşünmektedir. Yetişme yeri büyükşehir olanların hem eğitici ve 
öğretici davranış hem ödüllendirici davranış hem de işgördürücü davranışa ilişkin 
ortalamalarının diğerlerinden yüksek olduğu bulunmuştur. Yani yetişme yeri büyükşehir olan 
sporcular diğerlerine göre liderlerinin hem daha fazla eğitici ve öğretici davranış hem daha 
fazla ödüllendirici davranış hem de daha fazla işgördürücü davranış gösterdiğini 
düşünmektedir. Düz lise mezunu sporcuların ödüllendirici davranış boyutuna ilişkin 
ortalamalarının diğerlerinden yüksek olduğu bulunmuştur. Yani düz lise mezunu sporcular 
liderlerinin daha fazla ödüllendirici davranış gösterdiğini düşünmektedirler. 
 
 
         Spor için liderlik ölçeği alt boyutlarına ait ortalamalarına bakılmış ve önemli sonuçlar 

elde edilmiştir. Buna göre sporcular antrenörlerinin en fazla otoriter davranış gösterdiğini 

düşünmektedir. Başka bir ifade ile sporcuların liderleri en fazla otoriter davranış 

göstermektedir. Buna ilaveten sporcular liderlerinin otoriter davranıştan sonra en çok 

işgördürücü davranış sergilediğini düşünmektedir.  
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BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK SİNEMA FİLMLERİNDE DİNİ İDEOLOJİNİN 
KULLANIMI: TAKVA 

 

 

 

 

           Kamil Kanıpek1                                                                        İsmail Balıkçıoğlu2 

Öz 

     Din tarih boyunca toplumların en çok değer verdikleri konuların başında gelmiştir. Dinin 
toplum üzerindeki önem ve denetim gücü iktidar sahiplerinin de zaman zaman din unsurunu 
egemenliklerini meşrulaştırabilecekleri bir araç olarak kullanmalarına neden olabilmektedir. 
İktidarlar yaşayabilmek için kendi ideolojilerini topluma kanıksatmanın bir gereklilik 
olduğunu düşünebilmektedir. Bu bağlamda iletişim araçlarından biri olan sinema aracılığıyla 
toplumsal yaşamda var olan dini inançlar ideolojik çerçevede yeniden üretilerek topluma 
kanıksatılmaya çalışıldığı söylenebilir. Egemenlerin görüşleri medya araçlarıyla tartışma 
alanlarına aktarılıp kamuoyunun etkilenmesine çalışılmaktadır. Çalışmada filmlerde dini 
unsurların ve ideolojinin kullanımı ile iktidar ilişkileri arasında bir bağ olabileceği 
açıklanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İdeoloji, Din, İktidar, Sinema, Kamuoyu. 

AS A COMMUNICATION TOOL: USAGE OF RELIGIOUS IDEOLOGY IN CINEMA 
FILMS 

Abstract 

     Religion is one of the leading issues of the societies during the history. Significance and 
power of sanction of religion over the society might be the mean of legitimating dominance of 
religion by dominant groups. Dominants, agreed on necessity of legitimating their ideologies 
to survive. Within this context, it is possible to assume that within the ideological sense 
religious beliefs in a society is reflected and reconstructed by cinema as a mean of mass 
communication in order to be inured by dominant power relations. Their perspectives and 
ideas, is reflected to public opinion via mass media and people are influenced. During the 
present study, relationship between religious constituents, usage of ideologies and power 
relations will be explored. 

Key words: Ideology, Religion, power, cinema and public opinion 
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1.Giriş 

     Sinema ortaya ilk çıktığı tarihlerden itibaren gerek görsel özelliklerinden gerekse gösterimi 

yapılan salonların ses ve görüntü özelliklerinden dolayı insanların yaşamlarında önemli bir 

yer edinmiştir. Sinema tarihte ilk görsel reklam uygulamalarının yapıldığı bir alandır. “İlk 

olarak Amerika’da film gösterimleri sırasında ve aralarda kola iç, mısır ye gibi ibareler yer 

almış ve sonuç olarak bu yönde bazı alışkanlıklarının ortaya çıktığı görülmüştür”(Cabar, 

çevrimiçi). Diğer yandan sinemaların konuları kitlelere bir takım düşünce ve davranış 

kalıpları sunduğu da bir gerçektir. Sinema her ne kadar da kurgulanmış bir yapımlar 

sürecinden oluşsa da kişiler söz konusu davranış ve ifadeleri kendi iç dünyalarında yeniden 

yorumlayabilir ve olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilenebilir. Bektaş(2000)’a göre sinema 

insanları ikna etme, tutum ve davranışlarını değiştirmede kullanılan bir iletişim aracıdır. 

Görsel etkinin gerçeklik etkisi, özellikle savaş zamanlarında ve seçim propagandalarının 

yapıldığı dönemlerde kullanılmaktadır. Siyasi liderlerin veya partinin ideolojilerine göre de 

vatanseverlik, eşitlik, ulusal bütünlüğü pekiştirme gibi unsurlar filmlerin içerisine ya açıkça 

ya da subliminal bir ifade biçimi ile yerleştirilebilmektedir. 

     Sinema, devletler, hükümetler, siyasi partiler, ekonomik güçler, dini güçler, vbleri 

tarafından tarihten de örnekleri hatırlayacak olursak bir kamuoyu oluşturma ve propaganda 

aracı olarak da kullanılabilmektedir. Buradaki amacın kendi ideolojik fikirlerini halkı ikna 

yolu ile kabullendirmek ve gerektiğinde kitleleri yönlendirerek kendi iktidarını 

sağlamlaştırmak olduğu söylenebilmektedir. 

     Toplumda egemen olan veya olmaya çalışan grupların kendilerine özgü bir takım inanç 

sistemleri, yaşayış tarzları ve dünyaya belli bir bakış açıları yani ideolojileri vardır. “İdeoloji 

istenilen amaç için kullanılabilinen, nesnel olmayan bir düşünce ürünüdür”(Kazancı, 

çevrimiçi). Dolayısı ile ideolojiler insanın tarafsızlığını kaybetmesine ve yanlış bir bilgi veya 

kanıya varmasına neden olabilir. İdeolojik bir bakış açısıyla hazırlanan yayınlardaki en büyük 

sorun, insanların belli bir grubun çıkarları doğrultusunda belki de gerçek olmayan düşüncelere 

kapılmasına ve yanlış yönlendirilmelerine neden olabilmesidir. 

     Çalışma kapsamında ahlak bilimi olarak din, ideoloji aygıtı şeklinde ele alınmış ve dini 

ideolojilerin sinemada nasıl kullanıldığı üzerinde durulmuştur. Din unsuru eskiden beri 

insanların en çok ilgi duydukları bir alanı oluşturmaktadır. “İnsanlar önemli olan manevi 
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cihazlarını tatmin edebilmesi için ve akıl süzgeciyle Allah’a ulaşmışlardır”(Baharlı, 

çevrimiçi). İnsanın dinine uyması, amellerini yerine getirmesi, toplumun belli değerlerinin 

devamlılığının sağlanması açısından bir gerekliliktir. Din ve Allah inancı insanı kendine ve 

toplumun diğer üyelerine yönelik olası kötülüklerinden koruyabilmekte ve bir vicdan 

muhakemesine girmesine neden olabilmektedir. Ancak tüm bunlara rağmen bazen insanların 

dini duyguları kimi gruplar tarafından bir zaaf olarak algılanmakta ve kendi ideolojilerini 

insanlara benimsetip bir egemenlik alanı kazanacakları bir araç olarak da kullanılabilmektedir. 

“Tarihte kimi yöneticiler, Mısır’da firavunlar, Avrupa’da karanlık çağdaki papazlar, vs 

gücünü tanrıdan alan ilahileştirilmiş birer varlık gibi sunulmuşken”(Çalık, çevrimiçi), 

günümüzde de bazı siyasi partiler ve liderler, dini insanlarla bir iletişim, ancak tabi ki kendi 

ideolojileri ile çelişmeyecek şekilde bir araç olarak kullanabilmektedirler.  

     Günümüzde kapitalist sistemin de bir getirisi olan tüketim kültürü anlayışı çerçevesinde 

din de diğer tüketilen kültür ve toplumsal değerler, gelenekler gibi sinema filmlerinde birer 

meta gibi sunulmaktadır. “Maddî temeller üzerine inşa edilen bu yenidünyanın, meta 

kültürünü kullanmaya yönlendirilen insan, kullan-at kültürünün bir tüketicisi olmuştur. 

KİAlar ise bir yandan geleneksel kültürde değişikliklere sebep olurken, bir yandanda hâkim 

güçlerin ürettiği medya kültürünün yayılmasında önemli rol oynamaktadır”(Bayraktar, 

çevrimiçi). Dolayısıyla, çalışmada dinin veya İslam dininin anlamı değil, tüm bunları insanları 

yönlendirmek ve kendi çıkarları doğrultusunda ideolojilerini kitle iletişim araçlarından biri 

olan sinema aracılığı ile kamuoyu oluşturmada nasıl kullanılabileceğini ortaya koymak 

yönünde bir tartışma olacaktır. Çalışmada sinemanın bir sanat mı olduğu yoksa belli 

kesimlerin ideolojik bir sömürü mekanizması mı olduğu sorgulanmaya çalışılmış; bu 

bağlamda da Takva adlı filmin eleştirel okuması yapılarak “din”in ideolojik bir araç olarak 

nasıl izleyicilere enjekte edildiği üzerinde durulmuştur. 

2.Hipotez 

     Yapılan çalışma “filmlerde dinin ele alınış biçimi aşılanmaya çalışılan dini ideolojilerin 

göstergesi olduğundan, amaç mevcut iktidarların egemenliğini meşrulaştırmak” olduğu 

tartışması üzerine kurulmuştur. 
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3.Varsayımlar 

• Sadece belli bir kesimin ideolojik söz ve ifadeleri kullanılmaktadır. 

• Sinema belli ideolojilere hizmet vermektedir. 

• Filmlerde ele alınan “din”in söylemsel bağlamda propagandası yapılmaktadır. 

• Sinema, egemenlik kurma adına “din”i unsurları tüketilebilecek bir meta olarak 

sunmaktadır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Sinema: Sanat için mi? İdeolojik Mekanizma için mi? 

     “Sinema, dramatik yapı, sahne düzeni, oyun, konuşma, görüntü çerçevesi ve düzenlemesi, 

kamera hareketleri, dekor, aydınlatma, ses, müzik, kostüm gibi bir filmi meydana getiren 

bütün unsurları en uygun biçimde kullanmaktadır”(Saygılı, 2006, s.124). Bu tanıma göre 

öncelikle görsel ve genelde işitsel özellikleri aynı anda barındıran etkisiyle sinema, 

Sen(çevrimiçi)’e göre ise 20. yüzyılda gelişen ve resim, heykel, mimarlık gibi sanat dalları ile 

ilişkilidir ve bunlar gibi büyük beceriler gerektiren bir sanat dalıdır. Bektaş(2000)’ın da 

belirttiği gibi görsel ve işitsel göstergelerin izleyiciler üzerinde yarattığı gerçeklik etkisinin 

anlaşılmasından dolayı 1930’lardan sonra Avrupa’daki totaliter rejimler sinemayı kendi 

lehlerinde kamuoyu oluşturmak amacıyla bir siyasal propaganda aracı haline çevirmişlerdir. 

Sinema günümüzdeki kapitalist üretim ilişkilerinin de bir getirisi olarak belli ideolojilerin 

satır aralarına katılarak hedef kitleleri belli görüşler doğrultusunda yönlendirmek için 

propaganda aracı olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Bu konuda “Doob, propaganda 

sürecini bir slogan biçiminde ifade etmektedir. Kim neyi, hangi iletişim kanalları aracılığıyla 

kime söylemektedir ve ne gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır?”(Bektaş, 2000, s.160). 

Propaganda içeriklerinin iletişim süreci içerisine dâhil edilmesi, iletişim araçlarının da aynı 

zamanda geniş kitlelere ulaşması ile yakından ilişkilidir. Bu bağlamda propagandayı yapanlar 

kitle iletişim araçlarını elinde tutan veya etkileyen bir kişi veya çıkar grupları olabilir. Bektaş 

(2000), Frankfurt Okulu eleştirel kuram temsilcilerinden Habermas’ın, eleştirel bir bakış 

açısıyla propagandayı, merkezileşme hareketleri ile yurttaş kitlesini oy verme amacıyla yeni 
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sisteme entegre etmek ve yerel temsilcilerin işlevini geriletmek için siyasete giren bir 

ikiyüzlülük olarak tanımladığına değinmektedir.  

     Öztürk, R.(çevrimiçi) ise tarihsel zaman içerisinde etkili olan birçok akımın sinemayı da 

etkilediğini belirtmektedir. Bunlardan ilki dışavurumculuk akımı toplumsal sorunlardan 

uzaklaşılarak, savaşlardan bıkan halkın morali için fizikötesi içeriklere yönelinmesine karşılık 

olarak gerçek yaşama dönülmüştür. Batıda kapitalizmin yaratmış olduğu bunalımlı 

toplumdaki filmler, savaşa, zulme, baskılara, iktidara karşı bir başkaldırıyı simgeler nitelik 

kazanmıştır. İzlenimcilik akımı ise sinema filmlerinde estetiğin öneminin algılanmaya 

başlandığı dönem iken, gerçeküstücülük akımı düşler ile gerçeklerin çakıştırıldığı hayal, 

ölüm, cinsellik gibi unsurları filme katarak o dönemki siyasal düzenin çizdiği sınırlara karşı 

kullanılmaya çalışılmıştır. Son olarak ise “gelecekçilik akımı geçmişle ilgili tüm bağları 

kopararak gelişen teknoloji ile donatılan bir dünya oluşturmak”(Coşkun, çevrimiçi) yönünde 

ortaya çıkmış, “savaşlar sonrası ortaya çıkan yoksulluk ve işsizlikle, vs. ile ilgilenen yeni 

gerçekçilik akımı”(Kuray, çevrimiçi) sinemayı etkilemiştir. “Tabulara karşı çıkan özelliğiyle 

yeni dalga sinema akımı”(Öztürk, R. Çevrimiçi) ve “büyük bütçeli filmlere karşı çıkan özgür 

sinema”(Gürata, çevrimiçi) gibi akımlar sinemayı etkilemiştir.  

     İktidar sahiplerinin, sinemayı kendi çıkarları doğrultusunda kullanması, toplumun 

gündeminin arka plana atılmasına etki etmiş böylece sinemanın bir sanat mı yoksa iktidarların 

egemenliklerini yaymak için kullandıkları bir araç mı sorusu akıllara gelmiştir. Erdoğan ve B. 

Solmaz(çevrimiçi)’a göre sinemada bir ürün, ürünü taşıyan ve gösteren araçlar, ürünü ve 

araçları üreten sosyal bir yapı ile yapılar arası ilişkiler söz konusudur. Sinema, örgütlü veya 

örgütsüz yapıların, hedef kitlelerin izlemesi için kurgulanan belli amaç ve sonuçlar taşıyan bir 

araçtır. Yarar(çevrimiçi)’a göre Marksist olduğu bilinen Eisenstein, Sovyet 

sinemasında politik anlamda verilen mesajların sinemanın eğiticilik özelliğiyle 

beraber yapıldığına işaret etmektedir. Diğer yandan gerçeklik akımının 

temsilcilerinden Kracauer ise sinemanın gerçeklikleri yansıtan bir ayna görevi 

üstlenmesi gerektiğini savunmaktadır. 

     Sinemayı sanat olmaktan çıkaran egemen iktidarın ideolojileri için bir araç konumu 

kazanmasıdır. “Sanat toplumsal kültürün yaratımı ve yeniden-üretimi sürecinde egemen 

ideolojinin etkisi altındadır, üretim araçlarına sahip olanlar düşünsel ve sanatsal 
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üretim üzerinde de söz sahibidir”(Çoban, çevrimiçi). Bu düşünceden hareketle egemen 

iktidar sahiplerinin kitle iletişim araçlarını ele geçirmeleri, sanat kavramında değişimlere 

neden olabileceği söylenebilir. Bazı araştırmacılar, toplumsal alanda var olan sorunların bir 

yansıması olan sinema sanatını, egemen iktidarın gücünü sarsabilecek bir etki yapabileceği 

varsayımından hareketle, iktidarın sinemayı da var olan egemenliğini meşrulaştırabilmek 

adına kültür, adet, gelenek, dini ve ahlaki değerleri kullanılabilecek bir araç olarak görmesine 

etki edebileceğini belirtmektedir. Özellikle kapitalist düzenin etkisiyle sinema filmlerinin de 

toplumsal kültürel ve dini değerleri tüketilebilecek bir ürün gibi sunabilmektedir.  

“Kapitalizmin egemenliği ele geçirmesiyle birlikte kitlelerin yönetimi 

için gerekli araçların kullanılması da kapitalist için yöneten siyasal 

sistemin ve kapitalist sermayenin kendisinin eline geçti. Gerçi 

kapitalizm din ile devlet işlerini ayırdı; fakat bilinç yönetiminde her 

devirde olduğu gibi, örgütlü teolojik yapıyı kullandı ve ruh 

sömürüsünü hurafeleri destekleyerek yaygınlaştırdı. Meşrulaştıran bu 

anlatı iletişim yoluyla yapılan bilinç yönetimidir; ideolojik 

propagandadır”(Erdoğan ve B. Solmaz, çevrimiçi). 

     Günümüzde bazı siyasi liderlerin “din” unsurunu da öne katarak halka hitap etmeleri ve bir 

takım medya araçları ile sinema filmlerinin yine egemen siyasi iktidarların desteklediği dini 

söylem ve simgelerle kurgulanması, hedef kitleleri etkilemek adına dinin ideolojik anlamda 

kullanılabileceğini düşündürmektedir. Yetişkin(çevrimiçi)’in de belirttiği gibi sinema ilk 

yıllardan beri hedef kitleleri harekete geçirmek, insanların düşünce biçimlerine etki ederek 

belli bir kanaate varmalarını sağlamak için yapılan bir üretim faaliyetidir. Hedef kitleler 

üzerinde iktidarı meşrulaştırmak adına kurgulanan söylemlerin arkasında ekonomik bağlamın 

da bulunduğu söylenebilir. “Bir taraftan filmin kendisinin amaçladığı ve anlatısını oluşturan 

öğelerin kurgulanmasıyla kendi içinde taşıdığı politik bağlam; diğer taraftan bu kurgu ve 

anlatının sahip olduğu politik içeriğe dışarıdan eklemlenen ve mevcut toplumsal koşulların 

film üzerinde yaratmış olduğu politik anlamdan bahsedilebilir”(Öztürk, Ö. çevrimiçi).  

2.2. Türk Toplumunda Din ve Ahlağın Önemi ve Sinemada Tüketiş/Tüketiliş Biçimi 

     Din, Kur’an’da ilahi bir varlığın koyduğu kurallara uyma, emirlerini yerine getirme 

şeklinde tanımlanmaktadır. Filozofların din ile ilgili farklı tanımlamaları olmasına karşın 

İslami tanımlamalar açısından dinin bir anlam bütünlüğünün olduğu söylenebilir. “Din ilahi 

olan hükümler bütünüdür”(Hulusi, çevrimiçi). Din Allah tarafından peygamberler aracılığıyla 
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insanlara bildirilen kurallar bütünüdür. “Arapça’da din; örf, adet, gelenek anlamında 

kullanıldığı gibi üstün olmak, zorla isteğini yerine getirmek, yargılamak, hesap anlamlarına 

gelir”(Arslanoğlu, çevrimiçi). 

     Ahlak, insanın “iyi”, “doğru”, “güzel” gibi tanımlanan davranışlarıdır. “Ahlâk, davranış 

düzenidir. Ahlâki değer ifadeleri insanlar, insan fiilleri ve insan fiillerinin doğrudan veya 

dolaylı neticelerini nitelemek için kullanılmaktadır”(Görgün, çevrimiçi). Türk toplumunda 

ahlağın önemi din ile ilişkili olmasından kaynaklandığı söylenebilir. 

     Türk toplumunda, topluma yeni katılan bireylere sosyalleşme sürecinde aileleri aracılığıyla 

dini bilgiler ile ahlak kurallarının öğretilmesine büyük önem verilmektedir. Ayrıca Milli 

Eğitim Bakanlığı okullarda din kültürü ve ahlak bilgisini eğitim yoluyla yeni yetişen bireylere 

kazandırmaya çalışmaktadır. Böylece toplum, bireye din ve ahlağın önemini öğretirken, 

gelecek yaşamda kendilerinden uygun hareketlerde bulunmasını da beklemektedir. İslam’da 

din ve ahlağın önemi, kültür, örf, adet ve gelenekler gibi kavramlarla 

ilişkilendirilebilmektedir. Eren(çevrimiçi)’e göre, yazılı olmayan kurallar olarak bilinen 

normlar, ahlaki değerlendirmelerin de yapıldığı bir ölçüt olarak düşünülebilir. Bu bağlamda 

din ve ahlak arasında toplumu yönlendirme ve denetleme adına bir takım ortak yönler 

bulunduğu bilinmektedir. Ahlak bazı düşünürlere göre dinden daha bağımsız ve farklı 

anlamlarda da tanımlanmaktadır: “Kant’a göre özgürlük yoksa ahlaklılıkta yoktur. Sokrates’e 

göre ise kötü insan yoktur, hiç kimse bilerek kötülük yapmaz ve kötü insanlar kötü insanlar 

olmaktan çok hasta varlıklardır”(Baktır, çevrimiçi). Görüldüğü gibi ahlaklı insan olmak din 

ile ilişkilendirilebileceği gibi, insanın ne kadar özgür olduğuyla da alakalıdır. Ancak gerek din 

alanındaki bilginler ve düşünürlerin, gerekse bilim dünyasındaki düşünürlerin de ifade ettiği 

gibi gerçek anlamda din ve ahlak ilerlemenin bir sembolüdür ve insanı iyiyi, doğruyu 

bulmaya, akla uygun davranışlar sergilemeye yöneltebilmektedir. 

  
     Ancak bir takım egemen güçler dini kendi ideolojileri ile yorumlayabilmekte ve içerisine 

İslam öncesinde de yer alan bozuk örf, adet ve davranışları yine din ile ilişkilendirerek 

kullanabilmektedir. “Kitle iletişim araçlarının geniş kitlelere ulaşma kapasitesi ve bunların 

üzerinde bıraktığı etkinin fark edilmesi söz konusu kitle iletişim araçlarıyla birlikte din 

unsurunun kullanılması yaygınlık kazanmıştır”(Ülger, çevrimiçi). Medyanın tekelleşmeye 

başlamasıyla ve ticari kaygıların da etkisiyle rekabet artmış, bu durum kültürel ve dini 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 39         Kasım – Aralık 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 

 

8 

değerleri metalaştırmış, medya ürettiği metaları eğitim işleviyle izleyiciye satmaya 

başlamıştır. Kapitalist sistemin getirisi olan tüketim kültürü ise medya aracılığı ile egemen 

iktidarların dini unsurları tüketilecek bir meta gibi sunmalarına aracılık yaptığı görülmektedir. 

Çelenk(çevrimiçi)’in de belirttiği gibi medya araçlarının kamuoyu ve gündem belirlemedeki 

rolü düşünüldüğünde, toplumsal tartışma alanlarında belli bir ideoloji için yapılan çalışmalar 

belli grupların inanç sistemlerini meşrulaştırabilmektedir. Balcı ve Demirkıran(çevrimiçi)’a 

göre ise sinemada sunulan din unsuru inananların inandıklarından bağımsız olamaz, ancak 

sinema toplumun kendi inançlarındaki temelleri değiştirmek suretiyle yeni anlamlar üretebilir. 

Toplumsal değerlerin yeniden üretilebildiği sinemada, din, egemenlerin ideolojik bir sömürü 

aracı konumunda kurgulanabilmektedir. Egemen ideolojinin elinde olan medya, toplum 

içerisinde var olan diğer farklı davranışları bir özgürlük olarak göstermek yerine yine dini ve 

geleneksel değerlerle bağdaştırma yolunu seçerek söz konusu bireylerin ötekileştirilmesi ve 

toplumdan dışlanılması gereken varlıklar oldukları fikrinin oluşmasına etki edebilmektedir. 

 
2.3. Türk Toplumunda Din ve Siyaset: İdeoloji Olarak “Din” Unsuru 

     Türkiye’de din siyaset ilişkisi zaman içerisinde değişim göstermiştir. Osmanlının halifeliği 

alması ile dine bağlı devlet sisteminin benimsendiği dönem, daha sonra 1839 Tanzimat 

Fermanı ile yerini yarı dini devlet sistemine bıraktığı dönem ve 1924’den itibaren de devlete 

bağlı din dönemi günümüze kadar süregelmektedir. İslam’da din ve devletin birbirinden 

ayrılmasının mümkün olmaması ancak yeni kurulan düzende de devletin din kontrolünde 

olmasının kabul görmemesi nedeniyle, din devlet kontrolüne girmiştir. Bunun dışında çeşitli 

mezhepler, tarikatlar ve gelenekler eski gücünü yitirse de sürmeye devam etmiştir. Türkiye’de 

din konusu siyasette çoğunlukla laiklik çerçevesinde tartışma konusu olabilmektedir. Bunun 

nedeni ise, belli bir kesimin siyaseti İslam’ın yürütebileceği yönünde görüşlerinin olması ile 

İslam’ın siyasetteki rolünün azalmasını isteyen ve bunu cumhuriyet ideolojisine dayandıran 

bir diğer kesimin varlığıdır. Durumun böyle olması siyaset dünyasında da iki farklı eksende 

faaliyetlerin yürütülmesine neden olabilmektedir. Türkiye’de İslam’ın siyasallaşarak yeninden 

uyanışı 1970 yılında MNP’nin kurulmasıyla başlamıştır. Ancak İslami hareket Atatürk’ün 

kurmuş olduğu laik düzene bir tehdit olarak algılanmış ve ileriki zamanlarda bir takım parti 

kapatmalar ve askeri müdahalelere yol açmıştır. Bu doğrultuda 12 Eylül 1980 askeri darbesi, 

Türkiye’de din-siyaset ilişkisinin şekillenmesinde önemli bir yeri olmuştur. Ancak siyasi 
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İslam’a bir müdahale şeklinde gerçekleşen darbe, İslami hareketin hızını kesmemiş ve bu 

dönemden sonra günümüze kadar etkisini artırmayı sürdürmüştür. Beklenti tam tersi bir 

uygulama iken ortaya çıkan bu çelişkiye bir çelişki de askeri darbeyi yapanlar eklemiş ve 

darbeyi yapanlar meşruiyetlerini güçlendirmek ve toplumsal destek sağlamak için din 

unsuruna başvurmuşlardır. (Koçer, 2003).  

 
     Tarihsel süreçte değişen din siyaset ilişkileri günümüzde daha farklı bir boyut almıştır. 

Kurulduğu ilk yıllarda daha laik bir yapıda modernleşmeye çalıştığını iddia eden devlet, son 

yıllarda dini dışlamak yerine siyasi sistemin içerisine biraz daha entegre etmeye başladığı 

söylenebilir. Nitekim bu konuda “A.B.D.deki Dışişleri Derneği’nin 25 Eylül 2003’te yaptığı 

toplantıda Dışişleri Bakanı Abdullah Gül yaptığı konuşmada Türkiye’nin yeni rejimi ılımlı 

İslam’dır”(Arslanoğlu, çevrimiçi) şeklindeki sözleri aslında Türkiye’deki günümüz siyaset ve 

din ilişkisinin geldiği noktayı gösterdiği ifade edilebilir. “Özellikle gelişmekte olan 

toplumlarda bir taraftan din, siyaseti etkileyerek iktidarın oluşmasına yol açarken öte yandan 

siyasetçiler, dini kullanarak bunu toplumsal yaşamın bütününe yaymaktadırlar”(Arslanoğlu, 

çevrimiçi). Din, belli kesimler tarafından insanların çerçevelenip belli bir kalıp içerisinde 

yaşamaları için bazen bir araç olarak kullanılabilmektedir. Kocademir(çevrimiçi)’in de 

belirttiği gibi Türk siyasi tarihinde önemli bir isim olan Osman Bölükbaşı, din-siyaset 

ilişkisini şu şekilde açıklamaktadır: “Hayatım boyunca bütün sektörleri tetkik ettim. En 

karlısının din ticareti olduğunu gördüm”.  Görüldüğü gibi din unsurunun kullanılması belli 

çıkarların elde edilmesine yardımcı olabilmektedir. Nitekim Ceylan(çevrimiçi)  bu konuda, 

iktidarı güç elde etmek ile özdeşleştirmekte ve bireyin böyle bir amaç için toplumsal bazı 

dini, ahlaki, hukuki vb. kural ve normları kullanmaya çalıştığını belirtmektedir. Siyaset adamı 

bu doğrultuda, dini, iktidarı elde etmek ve iktidardayken kitleleri daha kolay yönetmek için 

bir araç olarak kullanabilmektedir.  

     Gündem belirlemenin temellerini atan “Walter Lippman, içinde yaşadığımız çevre ile ilgili 

bildiklerimizin çoğunun bize dolaylı yollarla geldiğini, fakat bir görüntüden ibaret olduğunu 

bildiğimiz her şeye sanki gerçekmiş gibi davrandığımızı söyler”(Atabek, çevrimiçi). Bu 

durumda medya araçlarında tartışılan konular, haberlerde ele alınan konular, medya ve 

siyasetçilerin seçebileceği konular olmasına rağmen, izleyicilerin algılamasında gündemi 

oluşturan önemli konular olarak algılanabilmektedir. 
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     “Raymond Williams, ideolojiyi bir dünya görüşü/bir sınıf bakışı olarak soyutlanabilecek, 

göreceli olarak biçimsel ve eklemlenmiş anlamlar, değerler ve inançlar sistemi olarak 

tanımlar. Samuel Becker ise ideolojiyi, dünyayı ve kendimizi algılama biçimimizi yönetir; 

doğal ya da aşikar diye gördüklerimizi denetler”(Shoemaker ve Reese, 2002, s128, s129) 

şeklinde tanımlamaktadır. Kazancı(çevrimiçi)’ya göre Gramsci, ideolojiyi sistemin 

sürekliliğini sağlayan harç doku olarak tanımlamaktadır. Marx ise ideolojiyi hem toplumsal 

üretim ilişkileri ile maddi ortam ve kişinin bilinci ile bunlar arasındaki etkileşimin sonucu 

olarak görmektedir. Althusser, ideolojiyi toplumsal düşünceler ile toplumsal davranış 

pratiklerinin iç içe geçtiği, toplumsal yaşamı kendiliğinden etkileyen bir süreç olarak 

açıklamaktadır. Kazancı’nın da belirttiği gibi Althusser, ideoloji yaymada devletin ve devlet 

dışı kurumların hem baskıcı hem de ideolojik aygıtları olduğunu savunmaktadır.  Polis, ordu, 

mahkemeler, vs. devletin baskı aygıtları iken, din, öğretim, siyasal sistemler, haberleşme ve 

kitle iletişim araçları ile kültür, aile gibi kurumları ideolojik aygıt olarak tanımlamaktadır. 

Dolayısıyla kitle iletişim araçlarını elinde tutan egemenlerin, iktidarlarını devam 

ettirebilmeleri için ideolojik araç olarak kullanabileceklerini söylemek mümkündür. 

Mardin(çevrimiçi)’e göre, ideolojide din unsuru, dünyayı anlamlandırmak için kullanılmakla 

beraber, kişileri o dünya içerisinde belli bir modele ve davranış kalıbına oturtmakla da alakalı 

bir fonksiyon görevi görebilmektedir. “Marx’a göre din halkın afyonudur”(Gülenç, 

çevrimiçi). Marx’ın tanımı, dini unsurlar, ideolojiler eklenerek toplumun uyutulması 

açısından kullanılabilmesinin yanında, “Acton'un belirttiği gibi, insanların kendilerini 

olayların yüzeyinde batmadan tutabilmek için kullandıkları bir kendi kendini aldatmacadır. 

Freud, dini, kişinin toplumsal bunalımlarından hayli önce beliren bazı şahsiyet problemlerini 

halletmek için başvurduğu bir oyun”(Mardin, çevrimiçi) diye tanımlar. 

3. Yöntem 

3.1. Araştırma Dizaynı ve Yöntemi 

     Bu çalışmadaki amaç söz ve ifadelerin ürettiği bir takım anlamları ortaya çıkarmak 

olduğundan literatür taraması ve eleştirel söylem analizi yöntemi uygulanacaktır. Çalışma, 

kamuoyu, propaganda ve gündem belirleme teorileri üzerine şekillenecektir. “Kitle iletişim 

araçları, kanıların ve bilgilerin biçimlenmesi sürecini büyük ölçüde hızlandırdığı, aynı 

zamanda haber kaynağının alanını da genişlettiği içindir ki, halkın görüşlerinin oluşmasında 
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ve düzenlenmesinde çok etkin bir duruma ulaşmıştır”(Saygılı, 2006, s.18). Bireylerin zihinsel 

süreçlerini dolayısıyla düşünce ve kanaatlerini etkileyebilen kitle iletişim araçları, toplumsal 

yaşamda bir tartışma alanının oluşması için sunduğu mesajlarla belli konuların tartışılmasına 

etki edebilmektedir. Kamuoyunun oluşması için kullanılan yöntemlerden biri de kitle iletişim 

araçları vasıtasıyla uygulanan propagandadır. “Ogle propaganda, en yalın ve kapsayıcı 

biçimiyle ikna etme için yapılan girişim”(Arsev, 2000, s.152) olarak tanımlamaktadır. 

Dolayısıyla medya araçları sundukları içeriklerde belli egemen ideolojilerin görüşlerini 

yansıtabilmekte, ilettiği mesajlarla insanların tek boyutlu düşünebilmelerine neden 

olabilmektedir. Medya araçlarının sunduğu içeriklerin neyi ifade ettiğini ve mesajların 

arkasındaki ideolojik bakışları daha iyi anlamak için eleştirel bir yaklaşım tarzı 

gerekmektedir. 

“Eleştiri kavramı, inceleme altına alınan metnin/anlatının her yönüyle 

anlaşılmaya, açıklanmaya çalışılmasıdır. Söylem ise zihindeki yoğun ve 

karmaşık ilişkiler ağı içinden amaca göre seçilip bir araya getirilen 

anlamsal oluşumların, iletişimi sağlayacak dilsel koşullara göre 

düzenlenerek tümce boyutunu aşan yapılarla yansıtılmasıdır. Söylem 

çözümlemesi ise Tümce sınırlarını aşarak daha üst düzeyde yer alan söz 

ürünlerine yönelen çözümlemedir.  Bu bağlamda Söylem Çözümlemesi, 

eleştiri ekseninde ele alındığında, bu kavramla birlikte ideoloji, güç ve 

toplumsal bakış açısı gibi kavramlar da doğrudan sürece ortak olur”(İ. 
Samur, çevrimiçi). 

     Yukarıdaki tanımlamalardan da hareketle ele alınacak “Takva” adlı filmdeki dilsel 

ifadelere yansıyan ideolojik sayılabilecek sözel ifadeleri ortaya çıkarabilmek ve 

anlamlandırabilmek için eleştirel söylem analizi yöntemi çerçevesinde bir değerlendirme 

yapılmaya çalışılacaktır. 

3.2. Örneklem ve Araçlar 

     Araştırmada geniş bir izleyici kitlesine ulaşabildiği varsayılan bir sinema filmi örneklem 

olarak seçilmiştir. Dine ideolojiler eklenerek bazı egemen gruplar tarafından sinema filmleri 

aracılığıyla tüketilebilecek bir meta olarak sunulabileceği ideasını yanıtlamak amacıyla konu 

ile ilişkili olduğu düşünülen Takva adlı film araştırmanın örneklemini oluşturacaktır. 
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3.3. Sınırlılık 

     Çalışma 2005 yılı yapımı ve drama dalında bir Türk filmi olan Takva ile sınırlandırılmıştır. 

Eleştirel söylem analizi yöntemi ile okuması yapılacak olan filmde, 96 dakikalık süresi 

içerisinde yer alan söz, cümle ve ifadeler ele alınacaktır. 

4. Bulgular ve Değerlendirme: Takva Filminin Eleştirel Okuması 

     Filmde, Şeyh, Muharrem’e “dünya işlerini yapmak için zihin açıklığı değil kalp açıklığı 

gerekir” diyor. Söz konusu söylem ne Kur’an’da ne de hadislerde olduğu söylenemez. Aksine 

Allah Kur’an’da akıl yolunu tarif etmektedir. Dolayısıyla şeyhin ifadeleri ideolojik bir 

söylemdir. “Meyzuf o, ona günah yok bu dünyada” ifadesinde ise ötekileştirme vardır. Kendi 

dergâhlarından olmayan birisinin hareketine karşılık söylenen bu cümle başka insanları nasıl 

bir varlık olarak algıladıklarını göstermektedir. Filmin bir karesinde Şeyh, Muharrem’in 

dergah adına topladığı hesapları kontrol ettikten sonra “bazı tamir işleri yaptırmışsın. İşte 

onları dergahımıza bağlı ustalara yaptırsaydın çok iyi olurdu” söyleminde bulunur. Burada 

“biz ve diğerleri” diye iki kavram ortaya çıkmakta ve bizden olmayanlarla iş yapılmamalıdır 

anlamında “din” unsuru kullanılarak ayrımcılık vurgulanmaktadır. 

     Filmin ilerleyen sahnelerinde Muharrem, dergâhın parasını almak için girdiği bir işyerinde 

içki içildiğini görür ve sinirlenir. Dergâha döndüğünde, şeyhin yardımcısı olan Rauf’a “adam 

gündüz vakti içki içiyordu, napıcaz” demekte, Rauf, “sana ne, günahı da sevabı da ona” 

karşılığını vermektedir. Buradan ise bizden olmayanlar zaten cehennemliktirler 

karışmamalıyız, bizim için paraları önemlidir anlamı çıkabilmektedir. Muharrem, kiraları 

toplarken bir ailenin çok fakir olduğunu görür ve kira almaz, diğer yandan daha önceki içki 

içen kiracıları da kovmuştur. Durumun ortaya çıkmasıyla Rauf, “kirasını ödeyen adamı içki 

içiyor diye kapı dışarı et, dini bütün diye kira vermeyenden kira alma” ifadelerini 

kullanmaktadır. Buradan ise dergahın paraya daha çok önem verdiği ve materyalist kapitalist 

sistemin acımasızlığını benimsemek gerektiği anlamı çıkmaktadır. Filmde Kosovalı bir genç 

memleketi için yardım toplamaktadır. Muharrem, “yardım toplayınca noluyor?”, genç, “orası 

benim ülkem abi”, Muharrem, “başlatma şimdi ülkenden, senin ülken de bayrağın da burası 

anladın mı” genç, “sen oralarda savaşı görmedin”, Muharrem “görmedim, ama kaç gece dua 

ettim”, genç ise “duayla olmuyor” Muharrem “sus beni çileden çıkarma” şeklinde konuşma 
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bitmektedir. Söylemlerde milliyetçiliğe bir gönderme yapılmaktadır. İnançlı adam ya 

milliyetçidir ya da İslamcıdır. Diğer yandan duadan başka bişey yapılamayacağı fikri 

verilmeye çalışılarak, Müslümanlar arasında var olan Cihat-yardımlaşma anlayışı 

ılımlaştırılmaya çalışılıyor.  

     “Günümüzde iletişim kurumları, siyasal alanın inşasına yardım etmekte”(Hall, 2002, 

s.107), medya siyaset ilişkisi içerisinde maddi destek önemli bir yer edinebilmektedir. Film 

Takva adını taşımakla muhafazakâr kesimin ilgisini çekmekte ancak, içerisinde çelişkili bir 

şekilde sevişme sahneleri ile duaları aynı anda barındırmaktadır.  

     Filmin bir karesinde Muharrem mal satışı sırasında yanlış hesaplama yapmaktadır. 

Patronuna söylediğinde ise patron, “önemli değil, kitapta da yeri var” şeklinde bir ifade 

kullanmaktadır. Ancak ticaret sırasında hata yapılmamalı, kimsenin hakkı yenmemelidir. 

Kullanılan sözlerin böylesi önemli bir durumu önemsizleştirici anlamlar içerdiği söylenebilir. 

Yine buradaki söylemlerden de anlaşılabileceği gibi İslami öğeler ideolojik anlamda 

kullanılarak, İslam aşağılanmaya çalışılmaktadır. Bu anlam Muharrem’in rüyasında 

cinsellikle alakalı sahneler görüp “Tövbe Estağfurullah” şeklinde panik içerisinde 

uyanmasında da var olduğu söylenebilir. Muharrem’in rüyasında gördüğü bu tür olaylar 

ergenlikte olurken, adamda görülmesi alaylı bir şekilde gösterilmektedir. Bu durum ise İslami 

öğelerle İslam’ın aşağılanmaya çalışıldığını göstermektedir. Filmde geçen teknolojik 

yenilikler, bankaların faiz uygulaması, modern arabalar, ticaret kavramı gibi terimler 

kapitalist düzeni simgelerken, İslam, çağ gerisinde kalmış, köhne, eski binalarda 

verilmektedir. Filmdeki söz konusu görüntülerle ortaya çıkarılmaya çalışılan çelişki aslında 

İslam’ın “bozulmuş” ve yeniçağa direnen bir din olduğu ve dolayısıyla ılımlaşarak kapitalist 

düzene uyması gerektiği mesajının verilmeye çalışıldığı söylenebilir.  

5. Sonuç ve Öneriler 

     Egemen iktidarların hâkimiyetlerini kuvvetlendirmek adına sinema filmlerinde dini 

ideolojilerin kullanımını ortaya çıkarmayı amaçlayan çalışmada, incelenen sinema filminde 

dini ideolojilerin egemenlerin ideolojik görüşlerini meşrulaştırmak için kullanılabildiği 

görülmüştür. Sinema filminde sadece belli bir kesimin ideolojik görüşleri kullanılmış, 

toplumun geneline hitap eder gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Ancak filmde sergilenen dini 
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unsurların Müslümanların geneline uygun inançlar bütünü olduğu söylenemez. Sinema, belli 

ideolojilere hizmet için kullanılabilmektedir. Filmde İslam dinine ait unsurlar, çarptırılmış 

ideolojik söylemlerle “ılımlı İslam’ın” ideolojik propagandası yapılmaya çalışıldığı ifade 

edilebilir. Bu bağlamda din adamlarının söylemleri ideolojik içerikler barındırmaktadır.  

     İleriki çalışmalarda, değişik kesimlerin ürettiği sinema filmlerinin de eleştirel okuması 

yapılarak karşılaştırma yapılabilir. Ayrıca, dini içerikli filmlerin kamuoyu üzerindeki etkisini 

anlamak için anket yöntemi uygulanabilir.  
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TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİNİN BELİRLEYİCİLERİ 

                                                     
             Doç. Dr. Birol ERKAN*     Yrd. Doç. Dr. Oğuz KARA**         Öğr. Gör. Melda HARBALIOĞLU*** 

ÖZ 

Turizm, gerek gelişmekte olan, gerekse gelişmiş ülkelerin ekonomileri açısından en önemli 

kaynaklardan birisidir. Turizm; direkt, dolaylı ve uyarılmış etkileriyle ekonomik, sosyal ve 

kültürel alanlarda ortaya çıkardığı gelişmenin yanında, ülkede sürdürülebilir kalkınmanın ve 

ekolojik dengenin sağlanması açısından da önem arz etmektedir. 2005-2012 dönemine ilişkin 

aylık veriler üzerine yapılan bu çalışmada, Türkiye’de sürekli büyüyen ve dış ticaret açığının 

finansmanında temel aktör olan turizm gelirlerini etkileyen faktörlerin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. VAR Analizi ve Granger nedensellik analizi kullanılarak yapılan ekonometrik 

modelden elde edilen bulgular, Türkiye’de turizm gelirleri ile turist sayısı arasında çift taraflı 

nedensellik ilişkisinin varlığını, reel döviz kurunun ise turizm gelirleri üzerinde herhangi bir 

etkisinin olmadığını göstermektedir.   

Anahtar Kelimeler: Turizm Gelirleri, Türkiye, Çoklu Regresyon, VAR 

 

DETERMINANTS OF TOURISM RECEIPTS IN TURKEY 

ABSTRACT 

Tourism is one of the most important sources for the economies of both developing and 

developed countries.  Beyond the development which is revealed in economic, social and 

cultural thanks to direct, indirect and induced effects, tourism is also important in order to 

ensure sustainable development and ecological balance. In this study which was conducted on 

monthly data for the period 2005-2012, it is aimed to identify the factors affecting tourism 

receipts that is the main actor in the financing of the foreign trade deficit that has constantly 

been growing in Turkey. The findings obtained econometric model by using VAR analysis 

and Granger causality analysis indicate the existence of bilateral causal relationship between 
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tourism receipts and the number of tourists. On the other hand, the findings indicate that reel 

exchange rate has no effect on tourism receipts. 

Key Words: Tourism Receipts, Turkey, Multiple Regression, VAR 

 

1. GİRİŞ 

Dünya ekonomilerinde ortaya çıkan finansal ve endüstriyel tabanlı ekonomik krizler 

ve bu krizlerin giderilmesinde gösterilen çabaların ve performansın yetersizliği, ülkeleri 

ekonomik durgunluğun önlenmesi, ekonomik büyümenin sağlanması ve artan dış ticaret 

açıklarının kapatılması hususunda yeni arayışlara sevk etmektedir. Bu bağlamda, görece 

istikrarı bulunan turizm son yıllarda daha revaçta bir sektör durumuna gelmiş; dünya 

ülkelerinin turizm yatırımlarına verdiği önem, turist sayısındaki ve turizm gelirlerindeki artış 

şeklinde kendisini göstermiştir. 

Tablo-1. Dünya’da ve Avrupa’da Turist Sayısı ve Turizm Geliri (2009-2011) 
  Gelen Turist Sayısı (1000 kişi) Turizm Geliri ($1000) 

  2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Dünya 883.091 939.930 983.363 853.061 927.295 1.030.360 

Avrupa 461.662 474.775 503.963 412.257 409.310 463.404 
         Kaynak: UNWTO, Tourism Highlights, 2012 Edition, 7. 

 

2009 ve sonrası durgunluğun ve genel ekonomik krizin hüküm sürdüğü Avrupa’da ve 

dünyada turist sayısı ve turizm gelirlerinde ortaya çıkan artış, turizmin GSYH’daki azalışların 

ve artan dış açıkların telafisinde önemli bir finasman aracı ve kaynak olduğunu 

göstermektedir (Tablo-1). Dünyada turizmin öneminin artmasına paralel olarak, Türkiye’de 

de özellikle kronikleşmiş ve artan dış ticaret açıklarının azaltılmasında, cari açığın ekonomi 

üzerinde oluşturduğu tehditlerin ortadan kaldırılmasında ve istihdamın artırılmasında turizm 

daha önemli bir sektör olarak algılanmaya başlanmıştır. 

 Çalışmada, öncelikle turizmin ülkelerin ekonomik gelişimi üzerindeki etkiler üzerinde 

durulmuştur. Literatür taramasıyla yurt içinde ve yurt dışında turizm gelirlerine yönelik 

çalışma örnekleri araştırılmıştır. Literatür taramasında, genellikle turizm gelirleri ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkinin araştırılmış olduğu göze çarpmaktadır. Türkiye’de turizm 

sektörünün gelişiminin ve dünyadaki yerinin ortaya koyulmasıyla birlikte, turizm gelirlerini 

belirleyen faktörler ekonometrik yöntemle tahmin edilmeye çalışılmıştır. Türkiye’de 2005-

2012 dönemine ilişkin aylık veriler kullanılarak ortaya koyulan ekonometrik modelde; 

literatür örneklerinden farklı olarak yabancı turist sayısı, teşvikli belge sayısı, toplam yatırım 
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tutarı, istihdam, yatak sayısı ve reel döviz kuru ile turizm gelirleri arasındaki nedensellik 

ilişkisi analiz edilmiştir.  

 

2. TURİZM HARCAMALARININ EKONOMİK ETKİLERİ 

Turizm sektöründe ortaya çıkan harcamaların ve gelirin istatistiksel olarak ölçülmesi 

ve ulusal hesaplarda gösterilmesi oldukça zordur. Keza, turizm sektöründe ortaya çıkan katma 

değer, kendisinin dışında, diğer sektörlerde (konaklama, ulaşım, telekomünikasyon vb.) 

yaratılan gelir ve istihdam artışı olarak karşımıza çıkmaktadır (Dwyer ve Spurr, 2011: 2).  

Turizm harcamalarının ekonomi üzerinde meydana getirdiği etki; direkt ve ikincil etki 

(dolaylı etki ve uyarılmış etki) olarak ikiye ayrılmaktadır. Turizm sektöründe meydana gelen 

gelir ve harcama artışı (direkt etki), dolaylı etki ve uyarılmış etki kanalıyla ülkede GSYH ve 

istihdam artışına yol açmaktadır (World Travel&Tourism Council, 2013: 2) (Tablo-1).    

Şekil-1. Turizm Sektörünün Ekonomik Etkileri 

 
Kaynak: World Travel&Tourism Council, World Travel&Tourism Economic Impact World 2013,  2 

Direkt etki: Turizm sektöründeki mal ve hizmet harcamalarını ve ortaya çıkan gelir artışını 

ifade etmektedir (Skene, 1996: 30). 

İkincil etkiler:  Dolaylı etki ve uyarılmış etki olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

a. Dolaylı etki: Turizm endüstrisine ürün ve hizmet arz eden endüstrilerin istihdam, ücret ve 

gelir ve düzeylerinde meydana gelen artıştır (Stynes, 18).  

b. Uyarılmış etki: Turizm harcamalarının sonucu olarak direkt ve dolaylı olarak ortaya çıkan 

etkilerin hane halkı harcamalarına yansıması sonucu, turizm sektöründe, bağlantılı olduğu 

tüm sektörlerde ve ulusal düzeyde çarpan etkisiyle ortaya çıkan gelir artışıdır (Galal, 2001: 3). 
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Turist harcamalarının toplam ekonomik etkisi 

Turist sayısı x Turist Başına Ortalama Harcama x Çarpan Katsayısı 

Genel olarak turizm sektöründeki gelişmelerin ve turizm gelirlerindeki artışların 

ekonomi ve kalkınma üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Turizm gelirlerindeki artışlar;  

ekonomik büyüme oranını arttırmakta ve sürdürülebilir kılmakta (Arslantürk ve Atan, 2012: 

36), yoksulluğun azalmasına yol açmakta, kırsal ve yerel ekonomik altyapının yaratılmasını 

sağlamakta, gerek yerel ekonomide, gerekse ulusal düzeyde yeni iş fırsatları yaratmak 

suretiyle işsizliğin azalmansa katkıda bulunmakta, destinasyonlarda sosyo-kültürel düzeyin 

gelişmesini ve çeşitlenmesini sağlamakta, ülkeye giren döviz miktarında ve vergi gelirlerinde 

artışa yol açmakta, çevrenin korunması ve ekolojik dengeye verilen önemin artmasına katkı 

sağlamakta, GSYH’nın oluşumuna etki etmekle birlikte, katma değer yaratmaktadır (Surugiu 

vd., 2009: 356-358). Bununla birlikte, turistlerin yaptığı otel ve yemek dışındaki harcamaları, 

ülkeler için ihracat geliri niteliğindedir. Turizm sayesinde söz konusu mallar yurt dışı yerine 

yurt içine ihraç edilmiş sayılmaktadır. Bu da, talep hacmini ve döviz girdisini artırıcı etkiye 

yol açmaktadır (Birkan, 1995: 28). Turizm gelirlerindeki artışlar, ülkede ödemeler bilançosu 

açıklarının kapanmasında ve makro ekonomik istikrarın sağlanmasında kilit rol oynamaktadır. 

Turizm sektöründeki gelişmeler, kadın istihdamının, ülkedeki yurtiçi ve yabancı sermaye 

yatırımlarının, teknoloji ve bilgi transferinin artmasına, tarım sektörünün, imalat sanayinin ve 

ulaşım sektörünün gelişmesine ve rekabet gücünün yükselmesine yol açmaktadır. Turizm 

sektörünün gelişmesine paralel olarak ülkede iletişim sektöründe gelişme ve talep artışı ortaya 

çıkmaktadır (United Nations , 2013: 5-11).  

 
3. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI   

Turizm gelirlerine ilişkin gerçekleştirilen literatür taramasında, gerek yurt içi, gerek 

yurt dışı çalışmalarında ağırlıkla turizm gelirleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin 

incelendiği göze çarpmaktadır. 

Tablo-2. Türkiye’de Yapılan Çalışma Örnekleri 
Yazar Metod Ülke Sonuç 

Yıldırım ve Öcal (2004) VAR Türkiye 
Turizm gelirleri büyüme üzerinde etkilidir (Yıldırım ve Öcal, 
2004: 131-141). 

Gündüz ve Hatemi (2005) ARCH Türkiye 
Turist sayısı ve döviz kuru büyüme üzerinde etkilidir (Gündüz ve 
Hatemi, 2005: 499-504). 

Bahar (2006) 
VAR, Granger 
Nedensellik 

Türkiye 
Turizm gelirleri büyüme üzerinde etkilidir (Bahar, 2006: 137-
150). 

Yavuz (2006) Granger Nedensellik Türkiye 
Turizm gelirleri büyüme arasında ilişki yoktur (Yavuz, 2006: 162-
171). 

Gökovalı ve Bahar (2006) Panel Data 
13 
Akdeniz 

Turizm gelirleri ve sabit sermaye yatırımları büyüme üzerinde 
etkilidir (Gökovalı ve Bahar, 2006: 155-168). 
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Ülkesi 

Katırcıoğlu (2009) ARDL Modeli Türkiye 
Turist sayısı ve döviz kuru büyüme üzerinde etkilidir (Katırcıoğlu, 
2009: 2741-2750). 

Aslan (2008) 
Granger Nedensellik, 
Eşbütünleşme 

Türkiye 
Turizmin ekonomik büyümeyi teşvik etmesi hipotezi 
desteklenmiştir (Aslan, 2008: 1-11).  

Kızılgöl ve Erbayraklar (2008) Granger Nedensellik Türkiye 
Ekonomik büyümeden turizm gelirlerine doğru tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisi ortaya çıkmıştır (Kızılgöl ve Erbayraklar, 
2008: 351-360).  

Bahar ve Bozkurt (2010) Panel Data, GMM 21 Ülke 
Gelişmekte olan ülkeler açısından turizm ve ekonomik büyüme 
arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (Bahar ve 
Bozkurt, 2010: 255-265). 

Kırbaş-Kasman  ve Kasman 
(2004) 

Granger Nedensellik Türkiye 
Turizmden ekonomik büyümeye tek yönlü bir nedensellik 
bulunduğu sonucuna ulaşmışlardır (Kırbaş-Kasman ve Kasman, 
2004: 122-131) . 

Ongan ve Demiröz (2005) Granger Nedensellik Türkiye 
Ekonomik büyüme ve turizm gelirleri arasında hem uzun, hem de 
kısa dönemde iki yönlü bir nedensellik olduğunu bulmuşlardır 
Ongan ve Demiröz, 2005: 880-894). 

Kandır ve diğ. (2008) Regresyon  EKK Türkiye 
Yerli paranın değer kaybetmesiyle turizm gelirleri artmaktadır 
(Kandır vd., 2008: 211-237). 

Hepaktan ve Çınar (2010) Nedensellik Türkiye 
Turizm sektörü ödemeler bilançosunu ve istihdamı olumlu 
etkilemektedir (Hepaktan ve Çınar, 2010: 135-154). 

Egeli (2011) Girdi-Çıktı Türkiye Turizm sektörü 37 sektörden girdi almaktadır (Egeli, 2011: 1-12).  

Işık (2010) 
Granger Nedensellik, 
Eşbütünleşme 

Türkiye 
Kısa dönemde yabancı ziyaretçi harcamalarının turizm gelirleri 
üzerinde etkisi bulunmaktadır. Uzun dönemde ise söz konusu etki 
çift taraflıdır (Işık, 2010: 115-128). 

Özdemir ve Öksüzler (2006) Eşbütünleşne, VECM Türkiye 
Hem kısa, hem de uzun dönemde turizmden ekonomik büyümeye 
doğru tek yönlü bir ilişki tespit edilmiştir (Özdemir ve Öksüzler, 
2006: 107-126). 

Demirel ve diğ. (2011) 
Granger Nedensellik, 
Eşbütünleşme 

Türkiye 
Döviz kurlarındaki oynaklığın turizm sektörü üzerinde negatif 
yönde etkisi bulunmaktadır (Demirel vd., 2011: 1-15). 

Dilber (2007) Girdi-Çıktı Türkiye 
Turizmin Türkiye’de yüksek bir katma değer gücü bulunmakla 
birlikte ileri ve geri bağlantı katsayıları yüksektir (Dilber, 2007: 
205-220). 

Kızılgöl (2006) 
Granger Nedensellik, 
Eşbütünleşme 

Türkiye 
İhracat, turizm gelirleri ve ekonomik büyüme arasında uzun 
dönemli bir ilişki mevcuttur (Kızılgöl, 2006: 1-19). 

Çetintaş ve Bektaş (2008) 
ARDL, Granger 
Nedensellik, Eş 
Bütünleşme 

Türkiye 
Turizm, ekonomik büyümenin önemli bir kaynağı olup, söz 
konusu etki uzun dönemde mevcuttur (Çetintaş ve Bektaş, 2008: 
1-8). 

Kutlar ve Sarıkaya (2012) 
ARIMA, VAR, 
Eşbütünleşme 

Türkiye 
Uzun dönemde turizm gelirleri ile GSMH, gelen turist sayısı ve 
yurtdışına giden Türk vatandaşı turist sayısı arasında ilişki 
mevcuttur (Kutlar ve Sarıkaya, 2012: 1-22). 

Arslantürk ve Atan (2012) 
VAR, Granger 
Nedensellik 

Türkiye 
Turizm gelirleri ile ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisi 
olup, turizm gelirleri ekonomik büyüme üzerinde etkilidir 
(Arslantürk ve Atan, 2012: 30-37). 

 

Tablo-3. Yurtdışında Yapılan Çalışma Örnekleri 
Yazar Metod Ülke Sonuç 

Modeste (1995) Regresyon 
4 Karayip 
Ülkesi 

Turizm sektöründeki büyüme oranı, milli gelir büyüme 
oranı üzerinde etkilidir (Modeste, 1995: 375-385). 

Martin ve diğ. (2004) Dinamik Panel 
21 Latin 
Amarika 

Turist başına harcama artışı, reel büyüme üzerinde etkilidir 
(Martin vd., 2004: 1-28).  

Balaguer ve Jorda (2002) 
Var, Granger 
Nedensellik 

İspanya 
Döviz kuru ve turizm gelirleri ile büyüme arasında karşılıklı 
bir ilişki mevcuttur (Balaguer ve Jorda, 2002: 877-884). 

Lee ve Chang (2008) Panel Koentegrasyon 
23 OECD ve 
32 OECD dışı  

Kişi başına turizm harcamaları, turist sayısı ve reel kur 
büyüme üzerinde etkilidir (Lee ve Chang, 2008: 180-192). 

Hazari ve Sgro (1995) Dinamik Panel OECD 
Turizmin gelişmekte olan ülkelerin büyümesini olumlu 
etkilemektedir (Hazari ve Sgro, 1995: 243-252). 

Kulendran ve Wilson (2000) 
Var, Granger 
Nedensellik 

Avusturalya 
Uluslararası turizm ile uluslararası ticaret arasında güçlü bir 
ilişkinin var olduğu görülmüştür (Kulendran ve Wilson, 
2000: 1001-1009). 

Shan ve Wilson 
(2001) 

Var, Granger 
Nedensellik 

Çin 
Uluslararası turizm ile uluslararası ticaret arasında güçlü bir 
ilişkinin var olduğu görülmüştür (Shan ve Wilson, 2001: 
279-283). 

Oh (2005) 
Var, Granger 
Nedensellik 

Kore 
Turizmin ekonomik büyümeye neden 
olduğu hipotezi reddedilmiştir (Oh, 2005: 39-44). 

Nowak ve diğ. (2004) Panel Data 
21 Latin 
Amerika 

Turizmdeki artısın ülkenin GSMH ile imalat sektöründeki 
çıktı da düşüşe neden olacağı sonucu ortaya çıkmıştır 
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(Nowak vd., 2004: 1-30). 

Chen ve Chiou-Wei (2009) 
Var, Granger 
Nedensellik 

Tayvan ve 
Güney Kore 

Tayvan’da ve Güney Kore’de turizmin ekonomik 
büyümeye yol açtığı tezi desteklenmiştir (Chen ve Chiou-
Wei, 2009: 812-818). 

Dritsakis (2004) 
Var, Granger 
Nedensellik 

Yunanistan 
Uluslararası turizm geliri ve reel efektif döviz kuru ile reel 
büyüme arasında ilişki vardır (Dritsakis, 2004: 305-316). 

Kim ve diğ. (2006) 
Var, Granger 
Nedensellik 

Tayvan 
Turist sayısı ile GSYH arasında ilişki mevcuttur (Kim vd., 
2006: 925-933). 

Brida ve diğ. (2008) 
Var, Granger 
Nedensellik 

Meksika 
Turizm harcamaları ve reel döviz kuru ile reel GSYİH 
arasında ilişki mevcuttur (Brida vd., 2008: 66-82). 

Webber (2001) Granger Nedensellik Avustralya 
Döviz kurundaki değişmelerin turizm talebini etkilediği 
sonucuna ulaşılmıştır (Webber, 2001: 398-405). 

Mervar ve Payne, (2007) ARDL Hırvatistan 
Hırvatistan turizmine olan talepte döviz kurunun etkisi zayıf 
bulunmuştur (Mervar ve Payne, 2007: 407-420). 

Ghali (1976) Granger Nedensellik Hawaii 
Turizmin ekonomik büyümeye önemli bir katkıda 
bulunduğu sonucuna ulaşmıştır (Ghali, 1976: 527-538). 

Narayan ve Prasad (2003) Granger Nedensellik Fiji 
Turizm gelirleri ile büyüme arasında ilişki vardır (Narayan 
ve Prasad, 2003: 199-208). 

Durbarry (2004) Granger Nedensellik Mauritius 
Turizm gelirleri ile büyüme arasında ilişki vardır (Durbarry, 
2004: 389-401). 

Khalil ve diğ. (2007) Granger Nedensellik Pakistan 
Turizm gelirleri ile büyüme arasında güçlü bir ilişki vardır 
(Khalil vd., 2007: 985-995). 

Samimi ve diğ. (2011) 
VAR, Granger 
Nedensellik  

Gelişmekte 
olan ülkeler 

Turizm gelirleri ile büyüme arasında uzun dönemde çift 
taraflı bir ilişki vardır. Her iki değişken de birbirini etkiler 
(Samimi vd., 2011: 28-32). 

Lashkarizadeh ve diğ. (2012) 
VAR, Granger 
Nedensellik 

İran 
Turizm gelirleri ile büyüme arasında uzun dönemde çift 
taraflı bir ilişki vardır. Her iki değişken de birbirini etkiler 
(Lashkarizadeh vd., 2012: 88-97). 

Srinivasan ve diğ. (2012) ARDL Sri Lanka 
Turizm gelirlerinin ekonomik büyüme üzerinde hem kısa, 
hem uzun dönemde pozitif etkisi vardır (Srinivasan vd.,  

2012: 211-226). 

Sequeira ve Campos (2005) Panel Data 

Afrika, Asya, 
Latin Amerika 
ve Avrupa 
Ülkeleri 

Turizm gelirleri yüksek ekonomik büyüme üzerinde etkili 
değildir (Sequeira and Campos, 2005: 1-25). 

Fayissa ve diğ. (2007) Panel Data 
42 Afrika 
Ülkesi 

Turizm gelirleri GSYH ve ekonomik büyüme üzerinde 
etkilidir (Fayissa vd., 2007: 1-22). 

 

4. TÜRKİYE’DE TURİZM SEKTÖRÜNÜN VE TURİZM GELİRLERİNİN ANALİZİ 

 Türkiye’de turizm gelirleri ile ziyaretçi sayıları birlikte incelendiğinde; özellikle yerli 

ziyaretçilerin ortalama harcama eğilimlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir (Tablo-4).  

Tablo-4. Türkiye’de Ziyaretçilere Göre Turizm Geliri (2005-2012) 

YILLAR 
YABANCI ZİYARETÇİLER YERLİ ZİYARETÇİLER TÜM ZİYARETÇİLER 

TG 
(*1000$) 

TS 
OH 
($) 

TG 
(*1000$) 

TS 
OH 
($) 

TG 
(*1000$) 

TS 
OH 
($) 

2005 13.929.301 21.124.886 659 6.392.810 2.999.615 2.131 20.322.111 24.124.501 842 

2006 12.556.829 19.819.833 634 6.037.121 3.328.836 1.814 18.593.950 23.148.669 803 

2007 13.989.953 23.340.911 599 6.952.548 3.874.077 1.795 20.942.501 27.214.988 770 

2008 16.801.618 26.336.677 638 8.613.449 4.643.302 1.855 25.415.067 30.979.979 820 

2009 15.853.077 27.077.114 585 9.211.404 4.929.035 1.869 25.064.481 32.006.149 783 

2010 15.577.357 28.632.204 544 9.353.639 4.395.739 2.128 24.930.996 33.027.943 755 

2011 17.798.200 31.456.076 566 10.317.494 4.695.252 2.197 28.115.694 36.151.328 778 

2012 18.257.016 31.782.832 574 11.094.430 4.993.813 2.222 29.351.446 36.776.645 798 

           Kaynak: www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr ve www.tursab.org.tr/tr/istatistikler verileri kullanılarak tarafımızca hazırlanmıştır. 
                Not: TG; turizm geliri TS; turist sayısı OH; ortalama harcama  

 

 Yabancı ziyaretçilerin sayısı ve bundan elde edilen turizm gelirleri genel olarak 

artmasına rağmen, ortalama harcama eğilimlerindeki azalma dikkat çekicidir. Yerli 
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ziyaretçilerin sayısının ve ortalama harcama eğilimlerinin görece istikrarlı olduğu 

söylenebilir.  

 

Tablo-5. Türkiye’de Turizm Teşvikleri, Yatırım, İstihdam 

YILLAR 
Teşvikli 

Belge 
Sayısı 

Toplam Yatırım 
Tutarı 

İstihdam 
Yatak 
Sayısı 

2005 228 1.874.053.533 36.295 84.946 

2006 146 1.009.130.543 14.889 47.426 

2007 156 875.173.715 11.352 36.463 

2008 158 803.919.163 13.864 43.875 

2009 166 880.687.650 12.280 51.592 

2010 317 1.838.011.777 18.805 104.075 

2011 280 1.743.741.022 13.094 88.047 

2012 313 2.147.488.457 17.011 90.327 
              Kaynak: www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr 

 

Türkiye’de turizm teşviklerinin yıllara göre dağılımı incelendiğinde; gerek teşvikli 

belge sayısında, gerekse toplam yatırım tutarında ve yatak sayısında genel bir artış olduğu 

söylenebilir (Tablo-5). Bununla beraber, teşviklerdeki artışların istihdama katkısı tatmin edici 

boyutlarda değildir.  

Türkiye’de turizm sektörüne yönelik yapılan SWOT analizi sonucunda, Türk turizm 

sektörünün güçlü yönlerinin zayıf yönlerinden, sektöre ilişkin fırsatların da tehditlerden daha 

fazla olduğu söylenebilir (Tablo-6).  

 

Tablo-6. Türkiye’de Turizm Sektörünün SWOT Analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 
İklim, doğal kaynaklar, bozulmamış çevre Ortalama fiyatların komşu ülkelere göre daha düşük seviyede 

olması ve piyasadaki çok sayıda firma arasında yüksek seviyede 
fiyat rekabeti olması 

Turizmin sosyal ve ekonomik önemini anlamış bir toplum yapısı Artan girdi maliyetleri 
Zengin tarih, kültür, örf ve adet, Türk insanının geleneksel 
konukseverliği 

Sektördeki nispeten küçük ölçekli şirketlerde rastlanan kayıt dışı 
işlemler ve vergi kayıpları 

Turizm olgusuna çabuk adapte olabilecek genç ve dinamik nüfusun 
varlığı 

Turist sağlığı ve güvenliğindeki yetersizlikler 

Özgün sosyo-kültürel özellikler ve doğu ile batının egzotik bir 
bileşimini sunması 

Altyapı ile hizmet kalitesinin ve destek sektörlerdeki gelişmenin, 
hızlı talep artışının beraberinde getirdiği ihtiyaçlara cevap 
verememesi 

Coğrafi konum nedeniyle ana pazarlara olan yakınlık Standardı yüksek tesislerin yakın çevresindeki oluşumlar ile 
uyumsuzluğu 

Rakip ülkelere göre daha yeni ve nitelikli tesislerin varlığı Düzensiz ve denetimsiz yönde gelişen ticari faaliyetlerin ülke 
turizminde ve ürün kalitesinde yol açtığı yozlaşma 

Genç ve kıta ötesi pazarlar için henüz keşfedilmemiş bir 
destinasyon olması 

Stratejik pazarlama yönetimine işlerlik kazandırılamaması 

İç turizmdeki hareketlenme Mevsimsellik ve kapasite kullanım oranlarının düşüklüğü 
Turizmin çeşitlendirilmesine olanak veren coğrafi ve doğal yapının 
varlığı 

Değerli TL politikasının izlenmesi nedeniyle rekabet 
dezavantajının ortaya çıkması 

Halı, deri, konfeksiyon ve mücevher başta olmak üzere alışveriş 
olanakları 

Alkolden alınan özel tüketim vergisinin yüksek seviyede olması 

Güçlü bir devlet desteğinin olması Her şey dahil sisteminin yarattığı düşük katma değer 
Mükemmel bir kıyı şeridinin varlığı   
Butik otelciliği başka ülkelere öğretecek konuma gelinmesi   
İyi eğitimli işgücünün varlığı   
Havacılık sektörünün gelişmesi ve liberalleşmesi   
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Tehditler Fırsatlar 
Dış basında, Türkiye'de ortaya çıkabilen münferit terör eylemleri 
ile demokrasi, insan hakları vb. konulara ilişkin yer alan olumsuz 
yayınlar ve bunların neden olduğu imaj sorunları 
 

Ekonomisinin çevre ülkelere göre giderek güçlenmesi, büyümesi ve 
istikrarlı bir yapıya kavuşması 

Coğrafi konum nedeniyle yakın çevrede (Ortadoğu, Balkanlar, 
BDT ülkeleri) yaşanan savaşlardan ve siyasi istikrarsızlıklardan 
olumsuz yönde etkilenme  
 

Bulunduğu coğrafyaya örnek olabilecek bir siyasi istikrar 

Yatay ve dikey entegrasyonlarla dev boyutlara ulaşan uluslararası 
tur kartellerinin rasyonel çalışma yöntemleri, modern teknik 
donanım ve ölçek ekonomileri gibi avantajları kullanarak piyasaya 
egemen olmaları ve hem dış talep, hem de işletmelerin kar marjları 
üzerindeki baskılarını arttırmaları 
 

Küreselleşme olgusu içerisindeki Avrasya bölgesinin artan önemi 
ve Türkiye'nin siyasi ve ekonomik yönden stratejik önem 
kazanması 

Başta Yunanistan olmak üzere bir takım AB ülkelerinin ekonomik 
kriz içinde olması nedeniyle turizm sektöründeki fiyatlarını 
düşürmeleri 
 

Türkiye'nin rekabet gücünün yüksek olduğu doğa, tarih, kültür ve 
inanç turizmine olan ilginin giderek artması 

Krizdeki AB vatandaşlarının tatil bütçelerini kısmaları Eğitim düzeyi yüksek ve deneyimli turist gruplarındaki büyümenin, 
potansiyel tüketicilerin karşı propagandadan etkilenme olasılığını 
azaltıcı etkileri 

  Büyüyen dünya turizmi 
  Gelişen ulaşım olanakları ve buna bağlı olarak uzun mesafeli 

seyahatin artması 
 

  İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olması 
Kaynak: Vizyon 2023 Teknoloji Öngörüsü Projesi, Ulaştırma ve Turizm Paneli, Temmuz 2003, Ankara, 33-34., Deloitte, T.C. Başbakanlık 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Türkiye Turizm Sektörü Raporu, Ocak 2010, 13., Nazmi Kozak, Haber Başlıklarıyla Türk Turizminin 
2012 Yılı SWOT Analizi ve Beklentiler, http://www.turizmgazetesi.com/article.aspx?id=65335  

 

4.1. Türk Turizminin Dünyadaki Yeri  

Turizm, son yıllarda dünyada en büyük ve en hızlı büyüyen sektörlerden birisi haline 

gelmiştir. Dünyadaki turist sayısı ve turizmden elde edilen gelirler incelendiğinde, özellikle 

son yıllarda istikrarlı bir artış söz konusudur. Bununla birlikte, turist sayısı ile turizm gelirleri 

arasında dengeli bir artış söz konusudur (UNWTO, 2013: 3). Dünya çapında turizme verilen 

önemin artmasının sonucu olarak ortaya çıkan pozitif görünüm Türk turizmine de tezahür 

etmiş, Türkiye’ye gelen turist sayıları ve turizmden elde edilen gelirler artış göstermiştir. 2011 

yılı verileri analiz edildiğinde, Türkiye, dünyada en fazla turist çeken 6. ülke konumuna 

gelmiştir (UNWTO, 2012: 6-7).   

Şekil-2. Türkiye’nin Dünya ve Avrupa Turizminden Aldığı Paylar 

 
                           Kaynak: UNWTO, Tourism Highlights, 2012 Ed., 7’den elde edilen veriler kullanılarak tarafımızca hazırlanmıştır. 
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 Şekil-2’de görüleceği üzere, Türkiye’ye gelen turist sayısının gerek dünyadaki, 

gerekse Avrupa’daki payı artmasına rağmen, turizm gelirlerinin payında azalış meydana 

gelmektedir. Bu durum, Türkiye’ye gelen turist profilinin düşüklüğünü ve turizmden sağlanan 

katma değerin yetersizliğini ifade etmektedir.  

 Tablo-7. Türkiye’de Turizm Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü (2012) 

Rekabet Gücü Göstergeleri (Seyahat ve 
Turizm Rekabet Güce Endeksi) 

Sıralama 
Rekabet Gücü Göstergeleri (Seyahat 
ve Turizm Rekabet Güce Endeksi) 

Sıralama 

Politika kuralları ve düzenlemeler 34 Turizm altyapısı 45 
Çevresel sürdürülebilirlik 95 İnternet altyapısı 71 
Güvenlik 79 Fiyat rekabet gücü 112 
Sağlık ve hijyen 64 İnsan kaynakları 68 
Seyahat ve turizm önceliği 63 Seyahat ve turizm çekiciliği 35 
Hava ulaşım altyapısı 29 Doğal kaynaklar 78 
Yer ulaşım altyapısı 52 Kültürel kaynaklar 19 

    GENEL 46 
                    Kaynak: Blanke, Jennifer, Chiesa, Thea, “The Travel and Tourism Competitiveness Report 2013”,                                                     
                                         World Economic Forum, 342. 

 

Türkiye’de turizm sektörünün uluslararası rekabet gücü incelendiğinde, fiili durumun 

potansiyeli yansıtmadığı görülmektedir (Blanke, Jennifer, Chiesa, 2013: 342). Zira, dünyada 

en fazla turist çeken 6. ülke konumunda olan Türkiye, rekabet gücü endeksinde 46. sıradadır 

(Tablo-7). Özellikle turizm sektöründe fiyat rekabetinde yüksek oranda dezavantajın olması, 

turist sayısındaki artışa oranla katma değerde ortaya çıkan artışın daha düşük gerçekleşmesine 

yol açmaktadır.  

 

5. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada, Türkiye’de turizm gelirlerini etkileyen faktörleri belirlemek için 2005–

2012 dönemine ait aylık değişkenler kullanılmıştır. Literatür taramasına ve Türkiye’de turizm 

sektörünün yapısına bağlı olarak kullanılan değişkenler şu şekildedir. Turizm gelirleri (TG) 

değişkeni bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Turizm gelirlerini etkileyen faktörleri ifade 

etmek üzere; turist sayısı (TS), teşvik belge sayısı (TB), reel toplam yatırım tutarı (TY), 

turizm sektörü istihdamı (IS), yatak sayısı (YS) ve reel efektif döviz kuru (RK) değişkenleri 

kullanılmıştır. Kullanılan değişkenlere ait veriler Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm 

Yatırımcıları Derneği (TTYD) ve TÜİK veri tabanından elde edilmiştir.  

Zaman serisi ekonometrisi yaklaşımında ele alınan modellerde değişkenlerin durağan 

olduğu varsayılır. Bu, etkin ve tutarlı tahminler için gerekli bir varsayımdır. Bir zaman 
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serisinin ortalaması, varyansı ve kovaryansı zaman boyunca sabit kalıyorsa durağan bir seri 

olarak adlandırılır. Oysa ekonomik zaman serileri zamanın etkisini üzerinde taşımaları ve 

zamanla birlikte artma eğiliminde (trendli) olmalarından dolayı çoğu durumda durağan 

değildir. Zaman serilerinin durağan olmadığı durumda  regresyonundan 

elde edilecek sonuçlar tamamen sahte olur ve bu regresyonlar sahte regresyon olarak 

adlandırılır. Çok değişkenli modellerde durağan olmayan serileri kullanmak için farklı 

yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler ile çok değişkenli modellerde, ekonomik değişkenler 

arasındaki uzun dönem denge ilişkisini kaybetmemek amaçlanmıştır. 

Tablo-8. Değişken Tanımları 
Değişken Değişken Tanımı Değişken Kaynağı 
TY Reel Toplam Turizm Yatırımı TTYD 
YS Yatak Sayısı TTYD 
RK Reel Efektif Döviz Kuru TÜİK 
IS İstihdam Sayısı TTYD 
TS Turist Sayısı Kültür ve Turizm Bak. 
TB Teşvik Belge Sayısı TTYD 

  

 Turizm gelirlerini belirleyen faktörleri ölçmek için çok değişkenli regresyon analizi 

yöntemi kullanılmıştır. Çoklu doğrusal regresyon bir bağımlı değişkeni etkileyen birden çok 

bağımsız değişkenin etkisini incelemek amacıyla kullanılmaktadır. Çoklu doğrusal regresyonu 

basit doğrusal regresyondan ayıran temel özellik, tüm bağımsız değişkenler ile bağımlı 

değişken arasındaki ilişkilerin aynı regresyon modelinden belirlenmesidir (Kozhan, 2009). 

Çoklu doğrusal regresyon analizinin temel varsayımları; hata terimleri arasında bir 

ilişki bulunmaması (otokorelasyon), bağımsız değişkenlerin birbiri arasında ilişki bulunması 

(çoklu doğrusallık), hata terimlerinin sabit varyansa sahip olması (sabit varyans-

homoscedasticity), hata terimlerinin normal dağılması, bağımsız değişkenin tesadüfî değişken 

olmaması, hata terimlerinin ortalamasının sıfır olması, hata teriminin stokastik bir değişken 

olması, bağımsız değişkenin ölçümünde hata yapılmamış olması, modelin doğru kurulmuş 

olması şeklinde sıralanmaktadır (Tarı, 2010: 22-27). 

Kullanılan modelin geçerliliğine ilişkin olarak gerekli olan diagnoistik testler 

çalışmada kullanılmıştır. 

5.1. Ekonometrik Bulgular 

 Turizm gelirlerini belirleyen faktörleri ölçmek için çok değişkenli regresyon modeli şu 

şekilde oluşturulmuştur. 
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Tablo-9. Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 
Değişkenler Katsayı Standart Hata t-İstatistiği Olasılık 

C -73779998 4.82E+08 -0.153057 0.8787 

TY -0.494545 0.595149 -0.83096 0.4082 

YS 33899.37 20056.51 1.690192 0.0945 

RK 1717858 4059473 0.423173 0.6732 

IS -9484.707 33469.81 -0.283381 0.7775 

TS 583.8907 26.88405 21.71885 0 

TB -12281002 7197596 -1.706264 0.0914 

R-squared 0.861727 

Durbin-Watson stat 1.029374 

F-statistic 92.44205 

Prob(F-statistic) 0 

Breusch-Godfrey  LM Test (F-Statistic) 16.90179 Prob. F(2,87) 0 

Heteroskedasticity Test: White (F-Statistic) 3.559711 Prob. F(44,48) 0.0033 

 
Modelde toplam yatırım düzeyi olan  parametresinin değerinin pozitif, yatak sayısı 

olan  katsayısının pozitif, reel efektif kur olan  katsayısının pozitif, istihdam sayısı olan 

 katsayısının pozitif, turist sayısı olan  katsayısının pozitif ve teşvik belge sayısı olan  

katsayısının da pozitif değerler alması beklenmektedir. 

Söz konusu model EKK (En Küçük Kareler) yöntemi ile tahmin edilmiştir. Modelde 

bir spesifikasyon (model kurma) hatası olup olmadığı yönünde yapılan Ramsey RESET testi 

sonucu, modelde bir spesifikasyon hatası bulunmamaktadır. Buna karşılık değişen varyans 

(heteroskedastisite) ve otokorelasyon sorunu ile karşılaşılmıştır. 

Modelde değişen varyansın varlığını test etmek amacı ile yapılan LM testi sonucunda, 

modelde değişen varyans olduğu (p<0,05) görülmektedir. Regresyon analizinin temel bir 

varsayımı da “bağımsız değişkenler hata terimi (disturbance term) ile korelasyon halinde 

değildir” varsayımıdır. Eğer bu varsayım geçersiz olursa, EKK (OLS) ve ağırlıklandırılmış 

EKK (WLS) sapmalı ve tutarsız hale gelecektir. Modelde otokorelasyonu test etmek amacı ile 

Breusch-Gofrey (LM) testi on iki dönem gecikmeli olarak uygulanmıştır. Breusch-Gofrey 

(LM) testi sonucunda modelde otokorelâsyon bulunduğu (p<0,05) tespit edilmiştir. 

Otokorelasyonun ortadan kaldırılmasında kullanılan yöntemlerden birisi olan birinci 

dereceden farklar yöntemi ve AR teriminin eklenmesine karar verilmiştir. Kurulan modelde 1. 

derece otokorelasyon sorunu oluştuğu için söz konusu sorunun çözümüne dönük modele 

AR(1) ve AR(2) terimi eklenerek model 2. derece otoregresif hale getirilmiştir.   
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AR(1) ve AR(2) teriminin eklenerek düzeltilen denklem ve elde edilen sonuçlar Tablo-

10’daki gibidir.  

Tablo-10. Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları (AR Terimli) 
Değişkenler Katsayı Standart Hata t-İstatistiği Olasılık 
C 2446592 25960935 0.094241 0.9251 
D(TY) -0.466758 0.610344 -0.764745 0.4466 
D(YS) -6072.493 16420.53 -0.369811 0.7125 
D(RK) 4659866 7782697 0.598747 0.551 
D(IS) 43583.08 68694.71 0.634446 0.5275 
D(TS) 573.0311 47.03588 12.18285 0 
D(TB) -631534.7 5379860 -0.117389 0.9068 
AR(1) -0.159897 0.118551 -1.348764 0.181 
AR(2) 0.066966 0.117713 0.568892 0.5709 
R-squared 0.671068 
Durbin-Watson stat 1.947327 
F-statistic 21.42147 
Prob(F-statistic) 0 
Breusch-Godfrey  LM Test (F-Statistic) 2.146235 Prob. F(2,82) 0.1234 
Heteroskedasticity Test: White (F-Statistic) 0.794297 Prob. F(44,48) 0.7792 

 
(AR(1) ve AR(2))  yöntemi kullanılarak modeldeki otokorelasyon sorunu ve değişen 

varyans sorunu giderilmiştir. Elde edilen yeni modelde regresyonun bütününün anlamlılık 

sınaması olan F testi sonucuna (F= 21.421, p<0,05) göre bütün katsayıların sıfıra eşit olduğu 

H0 hipotezi reddedilmektedir. Modelin bütünü ile geçerli olduğu görülmektedir. Yapılan 

diagnostik testler sonucunda modelde hataların normal dağıldığı, 1. derece otokorelasyon 

olmadığı, değişen varyans sorununun bulunmadığı ve son olarak model kurma hatasının 

olmadığı görülmektedir. 

Modelden elde edilen sonuçlara bağlı olarak yalnız turist sayısı ile turizm gelirleri 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu, bunun dışında kalan tüm değişkenlerin istatistiksel olarak 

anlamsız olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye özelinde yapılan ve literatürde özet şekliyle 

verilen çalışmalara bağlı olarak turizm gelirlerinin teşvik belge sayısı, yatak sayısı ve istihdam 

ile açıklanamayacağı sonuçları benzer çalışmalarda da gözlemlenmiştir. Buna karşılık, turizm 

gelirleri ile döviz kuru arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmaması teorik 

beklentilerimize uygun değildir. Turizm gelirleri ile reel kur ve turist sayısı arasında teorik 

olarak güçlü bir ilişki olacağı öngörüsünden hareketle değişkenler arasında koentegre ilişkinin 

olup olmadığının test edilmesinin gerekliliğine karar verilmiştir. 

Turizm gelirleri ile reel kur ve turist sayısı arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik 

olarak Johansen VAR koentegrasyon metodolojisi ve Granger Nedensellik analizleri 

benimsenmiştir. Zaman serisi ekonometrisi yaklaşımında ele alınan modellerde değişkenlerin 

durağan olduğu varsayılır. Bu, etkin ve tutarlı tahminler için gerekli bir varsayımdır. Bir 

zaman serisinin ortalaması, varyansı ve kovaryansı zaman boyunca sabit kalıyorsa durağan bir 
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seri olarak adlandırılır. Zaman serilerinin durağan olmadığı durumda  

regresyonundan elde edilecek sonuçlar tamamen sahte olur ve bu regresyonlar sahte regresyon 

olarak adlandırılır.  

Engle ve Granger (1987) tarafından geliştirilen koentegrasyon tekniği, ekonometrik 

modellemede durağan olmayan zaman serileri kullanıldığında sahte korelasyon problemini 

çözmek için yararlı bir araç olarak kullanılmaktadır. Değişkenler arasında koentegrasyonun 

bulunması “gerçek uzun dönem ilişki” anlamına gelmektedir. Değişkenler koentegre değilse, 

bu durumda sahte regresyon problemi ortaya çıkmakta ve ekonometrik çalışma tamamen 

anlamsız olmaktadır (Asteriou ve Hall, 2007: 307; Enders, 2004: 321; Daniel ve Ramos, 

2002: 195; Lim ve McAleer, 2001: 1610; Song ve Witt, 2000: 55). 

Koentegre ilişkisini test etme yöntemi aşağıdaki iki adımı içerir: İlk olarak 

Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) ve/veya Phillips Perron (PP) testi kullanılarak uzun dönem 

statik modeldeki bütün değişkenlerin koentegrasyon derecesi test edilir. İkinci adım ise aynı 

dereceden koentegre olan seriler arasında ilişkinin belirlenmesidir. Tablo-11’da analizde 

kullanılan değişkenlerin ADF ve PP birim kök test sonuçları gösterilmektedir. 

Parantez içindeki değerler ADF testi için optimum gecikme uzunluklarını, PP testi için 

ise bant genişliğini ifade etmektedir. Tablo-11 incelendiğinde, tüm değişkenler düzeyde 

durağan olmayıp birim kök içermektedir. Değişkenlerin birinci farkları alındığında durağan 

hale geldiği görülmektedir. Dolayısıyla tüm seriler I(1) bütünleşik özelliği göstermektedir. 

Tablo-11. Birim Kök Testi Sonuçları (ADF-PP) 

Değişkenler 
Düzey 1. Fark 

ADF PP ADF PP 

Turizm Geliri (TG) 
-0.009 
(11) 

-4.210 
(3) 

-3.592 
(11) 

-6.317 
(2) 

Turist Sayısı (TS) 
-0.008 
(11) 

-1.754 
(5) 

-3.788 
(11) 

-5.224 
(4) 

Reel Kur (RK) 
-2863 

(5) 
-2.878 

(1) 
-5.653 

(3) 
-7.344 

(3) 
Kritik Değer    % 1 -3.504 -3.500 -3.503 -3.501 

                         % 5 -.2893 -2.892 -2.893 -2.893 

                          % 10 -2.584 -2.583 -2583 -2583 

 

Sims (1980) açıklayıcı değişkenlerin dışsallığından (hangi değişkenin bağımlı 

hangisinin bağımsız) emin olunmadığında VAR spesifikasyonunun daha uygun olacağını ileri 

sürmüştür. Eğer dışsallık varsayımı geçersizse araştırmacının ekonomik ilişkileri sistem 

denklemlerini (eşanlı denklemleri) kullanarak modellemesi gerekir (Brooks, 2008: 290; Oh, 

2005: 41).   
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VAR modelinin amacı parametre tahminlerini değil, ekonomik değişkenler arasındaki 

ilişkiyi belirlemektir (Sims, 1980: 13-14; Song ve Witt, 2000: 101). Bu amaçla Granger 

(1974) koentegrasyon testi geliştirilmiştir. Granger koentegrasyon testi değişkenler arasında 

koentegre edici vektörleri belirlemeye yönelik özdeğer ve trace (iz) istatistiklerini 

kullanmaktadır.  

Tablo-12. Granger Koentegrasyon Testi Sonuçları 
Kısıtlanmamış Cointegration Rank Test (Trace) 

Gözlem sayısı 93 

Hipotez 
Özdeğer 

Trace(İz) 
İstatistiği 

0.05 
Kritik Değer 

Mac Kinnon  
Olasılık TG-TS-RK 

r ≤ 0 0.7836 211.423 42.915 0.0000 

r ≤ 1 0.4834 69.0727 25.872 0.0000 

r ≤ 2 0.0788 7.63479 12.517 0.2830 

 
Tablo-12’de Granger koentegrasyon testi sonuçları incelendiğinde; turizm gelirleri, 

turist sayısı ve reel kur değişkenleri arasındaki ilişkiyi ölçmeye yönelik kurgulanan modelde 

Trace (iz) istatistik değeri kritik değerden (211.423 > 42.915 ve 69.0727 > 25.872) büyük 

olduğundan değişkenler arasında iki koentegre edici vektör olduğu görülmektedir.  

Modellerde koentegre edici vektör bulunduğundan değişkenler arasındaki ilişkinin 

yönünün belirlenmesi gerekmektedir. Uygulamada,  zaman serisinin geçmiş değerlerinin, 

 serisinin şimdiki ve gelecek değerlerini öngörümlemede yardımcı olup olmayacağı 

nedensellik ilişkisini ifade eder. VAR modelinde, Granger (1974) nedenselliğini test etmek 

için; 

  (4) 

eşitliği kullanılır. Eşitlikteki iki değişkenin genellikle durağan olduğu varsayılır. Konulan 

kısıtlar, 

   (5) 

şeklindedir. Bu kısıtlar, F veya LR istatistiğine göre kabul edilirse nin,  ’nin Granger 

nedeni olmadığı sonucuna ulaşılır.  

Tablo-13. Granger Nedensellik Analizi Sonuçları 
Hipotez Gözlem F-İst. Olas. Karar 

Turist Sayısı, Turizm Gelirlerinin Nedeni Değildir 
94 

64.325 0.0000 Reddedilmiştir 

Turizm Gelirleri, Turist Sayısının Nedeni Değildir 10.092 0.0001 Reddedilmiştir 

Reel Kur, Turizm Gelirlerinin Nedeni Değildir.  
94 

0.1931 0.8247 Reddedilemez 

Turizm Gelirleri, Reel Kurun Nedeni Değildir. 0.1795 0.8359 Reddedilemez 

Reel Kur, Turist Sayısının Nedeni Değildir 
94 

0.1296 0.8786 Reddedilemez 

Turist Sayısı, Reel Kurun Nedeni Değildir 0.1512 0.8598 Reddedilemez 

      * Optimum gecikme uzunluğu 2’dir.  
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Tablo-13’deki nedensellik sonuçları incelendiğinde, turist sayısı ile turizm gelirleri 

arasında çift yönlü bir nedensellik olduğu görülmektedir. Buna karşılık reel kur ile turizm 

gelirleri arasında ve reel kur ile turist sayısı arasında Granger nedenselliğin söz konusu 

olmadığı görülmektedir. Granger nedensellik analizinden elde edilen sonuçlar regresyon 

analizinden elde edilen sonuçlarla tam olarak örtüşmektedir.  

VAR’daki nedensellik değerlendirmesi, sistemdeki her bir değişkenin gelecek 

değerleri üzerinde modeldeki hangi değişkenin istatistiksel olarak önemli etkiye sahip 

olduğunu göstermektedir. Fakat F test sonuçları ilişkilerin işaretini veya bu etkilerin ne kadar 

süreceğini açıklayamaz. Yani, F testi sonuçları bir değişkenin değerindeki değişimlerin 

sistemdeki diğer değişkenler üzerinde pozitif veya negatif etkide bulunacağını göstermez. Bu 

bilgiler, VAR’ın etki-tepki analizleriyle elde edilebilir (Brooks, 2008: 299).  

Şekil-3. Etki Tepki Analizi Sonucu 

 
 

Bir makro ekonomik büyüklüğün üzerinde en etkili değişkenin hangisi olduğu varyans 

ayrıştırması ile belirlenirken, etkili bulunan bu değişkenin politika aracı olarak kullanılabilir 

olup olmadığı etki-tepki fonksiyonları ile belirlenir (Sarı, 2008: 4). Etki-tepki fonksiyonları 

rassal hata terimlerinden birindeki bir standart sapmalık şokun, içsel değişkenlerin şimdiki ve 

gelecekteki değerlerine olan etkisini yansıtır. Böylece gelecekte meydana gelebilecek şok 

politikalar neticesinde, diğer değişkenlerin nasıl bir tavır içine girecekleri, ne şekilde tepki 

verecekleri belirlenebilecektir.   

Turist sayısındaki bir birimlik şokun turizm gelirleri üzerindeki etkisi 4 döneme kadar 

artmakta daha sonra ise şokların etkisi azalmaktadır. Örneğin, turist sayısında Mayıs ayında 

Turist sayısındaki bir şoka turizm gelirlerinin vereceği tepki 
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ortaya çıkan artış, eylül ayına kadar turizm gelirlerinde artışa yol açmakta, daha sonraki 

aylarda ise söz konusu etki azalmaktadır. 

 
6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Dünya ekonomilerinde son yıllarda reel ve finansal sektörde ortaya çıkan krizler 

sonrasında, gerek katma değer ve istihdam artışı, gerekse ortaya çıkan dış açıkların azaltılması 

bağlamında Turizm sektörü kilit bir rol üstlenmeye başlamıştır. Turizm sektöründe oluşacak 

harcama ve gelir artışının çarpan etkisiyle ekonominin bütününde ortaya çıkaracağı etki, 

ekonomisi küçülen Avrupa’da ve dünyada sektöre verilen önemin ve değerin artmasına yol 

açmış, bu da turist sayısının ve turizmden elde edilen gelirlerin artması şeklinde kendisini 

göstermiştir.  

Avrupa’da ve Dünyada turizmin öneminin artmasına paralel olarak, Türkiye’de de 

ekonomik büyüme oranının ve istihdamın artmasında, ödemeler bilançosun açıklarının ve söz 

konusu açıkların ekonomi üzerinde oluşturduğu tehditlerin azaltılmasında turizm daha önemli 

bir sektör olarak dikkate alınmaya başlanmıştır.  

Türkiye’de turizm sektörüne ilişkin gelirler analiz edildiğinde, turizm teşvikleri ile 

birlikte yabancı ziyaretçilerin sayısı ve bundan elde edilen turizm gelirleri genel olarak 

artmasına rağmen, ortalama harcama eğilimlerindeki azalma dikkat çekicidir. Özellikle turizm 

sektöründe fiyat rekabetinde yüksek oranda dezavantajın olması (dünyada 112. sırada), turist 

sayısındaki artışa oranla katma değerde ortaya çıkan artışın daha düşük gerçekleşmesine ve 

Türkiye’nin sektörde uluslararası rekabet gücünün düşmesine yol açmaktadır. Bu durum, daha 

çok Türkiye’yi gelir düzeyi düşük turist profilinin tercih etmesinin de bir sonucu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

VAR analizi ve Granger nedensellik testi ile Türkiye’de turizm gelirlerini etkileyen 

faktörlerin analiz edildiği bu çalışmada elde edilen sonuçlar; turizm gelirleri ile turist sayısı 

arasında çift taraflı nedensellik ilişkisinin varlığını ortaya koymaktadır. Yani, turist 

sayısındaki artışlar turizm gelirlerinin artmasına yol açmakla birlikte, turizm gelirlerindeki 

artışlar da -turizm gelirlerindeki artışlar sonucu tanıtım, pazarlama, yeni tesislerin kurulması 

vb. nedenlerle- turist sayısında artışa yol açmaktadır. Elde edilen bulgular; teşvikli belge 

sayısı, toplam yatırım tutarı, istihdam, yatak sayısı ve reel döviz kuru ile turizm gelirleri 

arasında nedensellik ilişkisinin olmadığını göstermiştir. Özellikle reel döviz kuru ile turizm 
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gelirleri ve turist sayısı arasında nedenselliğin söz konusu olmaması, yabancıların Türkiye’nin 

turizm sektörüne olan talebinin döviz kuruna karşı duyarlı olmadığını göstermektedir.    

Türkiye’nin turizm sektöründe mevcut potansiyelini değerlendiremediği, turist 

sayılarındaki artışların turizm gelirlerine, istihdama ve rekabet gücüne aynı oranda 

yansımadığı görülmektedir. Türkiye’de turizm sektöründe yaratılan katma değerin, istihdamın 

ve ülkenin uluslararası rekabet gücünün artırılabilmesi için; ülkenin gelir düzeyi yüksek turist 

profilince de tercih edilmesini sağlayacak politikaların üretilmesi, stratejilerin geliştirilmesi,  

turizm altyapısının geliştirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, ülkedeki turizm potansiyelinin 

optimal bir şekilde değerlendirilmesi ve sektörel teşviklerin daha fazla ve seçici olması 

gerekmektedir.   

 

KAYNAKÇA 

Alper,  A. (2008). “Türkiyede Ekonomik Büyüme ve Turizm İlişkisi Üzerine Ekonometrik 
Analiz”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(1),1-11. 

Arslantürk, Y. ve Atan, S. (2012). “Dynamıc Relatıon Between Economıc Growth, Foreıgn 
Exchange And Tourısm Incomes: An Econometrıc Perspectıve On Turkey”, Journal of 
Business, Economics and Finance, 1(1), 30-37. 

Asteriou, D. ve Hall, S.G. (2007). “Applied Econometrics – A Modern Approach using 
EViews and Microfit Revised Edition”, United Kingdom: Palgrave Macmillan. 

Bahar, O. (2006). “Turizm Sektörünün Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki 
Etkisi:VAR Analizi Yaklaşımı”, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 
13(2),137-150. 

Bahar O. ve Bozkurt K. (2010). “Gelişmekte Olan Ülkelerde Turizm-Ekonomik Büyüme 
İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi,” Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(2), 
Güz, 255-265. 

Balaguer, J. ve Jorda, C. M. (2002). “Tourism as a Long-run Economic Growth Factor: The 
Spanish Case”, Applied Economics, 34 (7), 877-884. 

Birkan, İ. (1995). “Turizm Endüstrisinin Kalkınmakta Olan Ülkelerin Ekonomileri Üzerindeki 
Etkileri”, Anatolia, Haziran, 26-29. 

Blanke, J. ve Chiesa, T. (2013). “The Travel and Tourism Competitiveness Report”, World 
Economic Forum. 

Brida, J.G., Carrera, E. ve Risso, W.A. (2008). “A Long-Run Equilibrium Demand Function: 
The Mexican Tourism”, TOURISMOS: an International Multidisciplinary Journal of 
Tourism, 3(1), 66-82. 

Brooks, C. (2008). “Introductory Econometrics for Finance”, NewYok: Cambridge University 
Pres. 

Chen, C. ve Chiou-Wei, S.Z. (2009). “Tourism Expansion, Tourism Uncertainty and 
Economic Growth: New Evidence from Taiwan and Korea”, Tourism Management, 30, 
812–818. 

Çetintaş, H. ve  Bektaş,  Ç. (2008). “Türkiye’de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki 
Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler”, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 19(1), 1-8. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 39         Kasım – Aralık 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

18 

Daniel, A. C. M. ve Ramos, F. F. R. (2002). “Modelling Inbound International Tourism 
Demand to Portugal”, International Journal of Tourism Research, 4, 193-209. 

Dilber, İ. (2007). “Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisinin Girdi-Çıktı 
Tablosu Yardımıyla Değerlendirilmesi”, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi 
Dergisi, 14(2), 205-220. 

Demirel, B., Güneşer Bozdağ, E. ve İnci,  (2011). A.G. “Döviz Kurlarındaki Dalgalanmaların 
Gelen Turist Sayısına Etkisi”;Türkiye Örneği, http://www.deu.edu.tr 
/userweb/iibf_kongre/dosyalar/demirel.pdf, 5 Ağustos, 1-15. (Erişim tarihi:12.03.2013). 

Dritsakis, N. (2004). “Tourism as a Long-run Economic Growth Factor: an Empirical 
Investigation for Greece using Causality Analysis”, Tourism Economics, 10, 305-316. 

Durbarry, R. (2002). “Long Run Structural Tourism Demand Modelling: An Application to 
France”, http://nottingham.ac.uk/ttri/pdf/2002_1.pdf (25.04.2011). 

Dwyer, L. ve Spurr, R. (2011). “Tourism Economics Summary, STCRC Centre for 
Economics and Policy”, http://www.crctourism.com.au/wms/upload/resources/ Tourism 
%20Economics %20Summary%20WEB.pdf, 1-14. (Erişim tarihi:10.03.2013). 

Egeli, H. A. (2001). “Türk Turizminin Dış Ticaret ve Sektörlerarası Bağlantıları Açısından 
Değerlendirilmesi”, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/480/5575.pdf, (5 Ağustos),  
1-12 (Erişim tarihi:10.03.2013). 

Enders, W. (2004). Applied Econometric Time Series, United States of America: Hamilton 
Fayissa, B., Nsiah C. ve Tadasse B. (2007). “The Impact of Tourism on Economic Growth 

and Development in Africa”, Department of Economics and Finance Working Paper 
Series, August, 1-22. 

Galal, A. (2001). “The Economic Impact of Tourism in Egypt”, The Egyptian Center for 
Economic Studies, Policy Viewpoint, No:5, June, 1-4. 

Ghali M.A. (1976). “Tourism and Economic Growth: An Empirical Study”, Economic 
Development and Cultural Change, 24 (3), 527-538. 

Gökovalı, U. ve Bahar, O. (2006). “Contribution of Tourism to Economic Growth in 
Mediterrranean Countries: A Panel Data Approach”, Anatolia An International Journal 
of Tourism And Hospitality Research, 17 (2), 155–168. 

Gündüz, L. ve Hatemi, A. (2005). “Is the Tourism-led Growth Hypothesis Valid for Turkey”, 
Applied Economics, 12 (8), 499-504. 

Hazari, B.R. ve Sgro, P.M. (1995). “Tourism and Growth in a Dynamic Model of Trade”, The 
Journal of International Trade and Economic Development, 4 (2), 243-252. 

Hepaktan, E. ve Çınar, S. (2010). “Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki 
Etkileri”, Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. Dergisi, 8(2), 135-154. 

Işık, C. (2010). “Türkiye’de Yabancı Ziyaretçi Harcaması ve Turizm Gelirleri İlişkisi:Bir Eş-
bütünleşme Analizi (1970-2008)”, Sosyo-ekonomi, Temmuz-Aralık, 2, 115-128. 

Kandır, S.Y., Karadeniz, E., Özmen, M. ve  Önal, Y.B. (2008). “Türk Turizm Sektöründe 
Büyüme Göstergelerinin Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisinin 
İncelenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 211-
237. 

Katırcıoğlu S. (2009). "Tourism, Trade and Growth: The Case of Cyprus," Applied 
Economics, Taylor and Francis Journals, 41(21),  2741-2750. 

Khalil Samina, Mehmood Khan Kakar, and Waliullah, (2007). “Role of Tourism in Economic 
Growth : Empirical Evidence from Pakistan Economy”, The Pakistan Development 
Review, Vol. 46(4), Part II, 985–995. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 39         Kasım – Aralık 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

19 

Kırbaş-Kasman, S. ve Kasman A. (2004). “Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme 
Arasındaki Eş-Bütünleşme ve Nedensellik İlişkisi”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 19 
(7), 122-131. 

Kızılgöl, Ö. (2006). “Türkiye’de İhracata ve Turizme Dayalı Büyüme Hipotezinin 
Analizi:Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi”, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi 
Akademik Bakış Dergisi, 10, Eylül, 1-19. 

Kızılgöl, Ö. ve Erbaykal, E. (2008). “Türkiye’de Turizm Gelirleri ile Ekonomik Büyüme 
İlişkisi:Bir Nedensellik Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 351-360. 

Kim, H. J., Chen, M.H. ve Jang, S.S. (2006). “Tourism Expansion and Economic 
Development: The Case of Taiwan”, Tourism Management, 27, 925–933. 

Kozhan, R. (2009). “Financial Economics – with Eviews”, Ventus Publishing ApS. 
Kutlar A. ve  Sarıkaya,  M. (2012).“Türkiye’ye 1964-2007 Döneminde Gelen Turist Sayısı ile 

İlgili Ekonometrik Bir Çalışma”, Sakarya İktisat Dergisi, 1(1), 1-22. 
Kulendran, N. ve Wilson, K. (2000). “Is There a Relationship Between International Trade 

and International Travel”, Applied Economics, 32, 1001-1009. 
Lashkarizadeh, M., Keshmir, Z., Gashti, H. P., Shahrivar, R. B. (2012). “Evaluation of the 

Relationship between Tourism Industry and Economic Growth in Iran”, Asian Journal 
of Business and Management Sciences, 1(9), 88-97. 

Lee, C.C ve Chang, C.P. (2008). “Tourism Development and Economic Growth: A Closer 
Look at Panels”, Tourism Management, 29, 180–192. 

Lim C. ve McAleer, M. (2001). “Cointegration Analysis of Quartly Tourism Demand by 
Hong Kong and Singapore for Australia”, Applied Economics, 33, 1599-1619. 

Martin, J.L., Morales, N.M. ve Scarpa, R. (2004). “Tourism and Economic Growth in Latin 
American Countries: A Panel Data Approach” http: //www. feem. it/ Feem /Pub 
/Publications/ WPapers/default.htm. (Erişim Tarihi: 27 Nisan 2013). 

Mervar, A. ve Payne, J. (2007). “Analysis of Foreign Tourism Demand for Croatian 
Destinations: Long-Run Elasticity Estimates”, Tourism Economics, 13, 407-420. 

Modeste, N.C. (1995). “The Impact of Growth in the Tourism Sector on Economic 
Development: the Experience of Selected Caribbean Countries”, Economia 
Internazionale, 48, 375-385. 

Narayan, P. K. ve Prasad B.C. (2003). “Does Tourism Granger Causes Economic Growth in 
Fiji?” Empirical Economic Letters, 2 (5), 199-208. 

Nowak, J., Sahlı, M. ve Sgro, P.M. (2004). “Tourism, Trade and Domestic Welfare”, http: 
//www.feem.it/Feem/Pub/Publications/WPapers/default.htm. (Erişim Tarihi: 27 Nisan 
2013). 

Oh, C. (2005). “The Contribution of Tourism Development to Economic Growth in the 
Korean Economy”, Tourism Management, 26 (11), 39-44. 

Ongan S. ve Demiröz D.M. (2005). “The Contribution of Tourism to the Long-Run Turkish 
Economic Growth”, Ekonomicky Casopis, 53(9), 880-894. 

Özdemir, A. R.ve  Öksüzler, O. (2006). “Türkiye’de Turizm Bir Ekonomik Büyüme Politikası 
Aracı Olabilir mi? Bir Granger Nedensellik Analizi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, 9(16), 107-126. 

Samimi, A. J., Sadeghi, S. ve Sadeghi, S. (2011). “Tourism and Economic Growth in 
Developing Countries: P-VAR Approach”, Middle-East Journal of Scientific Research, 
10(1), 28-32. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 39         Kasım – Aralık 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

20 

Sarı, A. (2008). “Parasalcı Görüse Göre Türkiye’de Ödemeler Bilançosu Dengesinin 
Sağlanmasında Otomatik Denkleşme Mekanizmalarının Etkinliği”, C.Ü. İktisadi ve 
İdari Bilimler Dergisi, 9 (2), 1-12. 

Shan, J. ve Wılson, K. (2001). “Causality between Trade and Tourism: Empirical Evidence 
from China”, Applied Economics Letters, 8, 279-283. 

Sequeira, T. N. ve Campos, C. (2005).“International Tourism and Economic Growth: A Panel 
Data Approach”, The Fondazione Eni Enrico Mattei, Natural Resources Management, 
November, 1-25. 

Sims, C. A. (1980). “Macroeconomics and Reality”, Econometrica, 48(1), 1-48.  
Skene, J. (1996). “Estimating Tourism’s Economic Contribution”, Australian Tourism and 

Hospitality Research Conference, Paper , 96.2, Coffs Harbour, Australia, 6-9 February, 
1-31. 

Song, H. ve Witt, S. F. (2000). “Tourism Demand Modelling and Forecasting: Modern 
Econometric Approaches”, Netherlands: Pergamon. 

Song, H., Witt, S. F. ve Jensen, T. C. (2003). “Tourism Forecasting:accuracy of alternative 
econometric models”, International Journal of Forecasting, 19, 123-141. 

Srinivasan, P., Santhosh P.K. ve Ganesh, L. (2012).“Tourism and Economic Growth in Sri 
Lanka: An ARDL Bounds Testing Approach”, The Romanian Economic Journal, Year: 
15, No:45, September, 211-226. 

Stynes, Daniel J., “Economic Impacs of Tourism”, https://www.msu.edu/course 
/prr/840/econimpact/pdf/ecimpvol1.pdf , 1-19. (Erişim tarihi:10.03.2013). 

Surugiu, C., Frent, C. ve Surugiu, M. (2009). “Tourism And Its Impact Upon The Romanian 
Economy: An Input-Output Approach”, Analele Stiintifice Ale Universitatii, Alexandru 
Ioan Cuza Dın Iasi Tomul Lvi Stiinte Economice, 355-376. 

Tarı, R. (2005). Ekonometri, 3. Baskı, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, No:172. 
United Nations, (2013). “Sustainable Tourism: Contribution to Economic Growth and 

Sustainable Development”, United Nations Conference on Trade and Development, 
Expert Meeting on Tourism’s Contribution to Sustainable Development, 14-15 March, 
1-20. 

UNWTO, (2013). World Tourism Barometer, Vol:11, April, 1-5. 
UNWTO, (2012).Tourism Highlights, 2012 Edition, 1-16.     
Webber A. (2001). “Exchange Rate Votality and Coentegration in Tourism Demand”, Journal 

of Travel Research, 39. 
World Travel&Tourism Council, (2013). “World Travel&Tourism Economic Impact World”, 

1-24. 
Yavuz, N. Ç. (2006). “Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: 

Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (2), 162-171. 
Yıldırım, J. ve Öcal, N. (2004). “Tourism and Economic Growth in Turkey”, Ekonomik 

Yaklaşım, 15, 131-141. 
www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr, (Erişim Tarihi: 30 Nisan 2013). 
www.tursab.org.tr/tr/istatistikler, (Erişim Tarihi: 30 Nisan 2013). 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 39         Kasım – Aralık 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

1 

İBN SİNA İLE KİERKEGAARD’IN ÖLÜM ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRMASI 

 

Mirpenç AKŞİT1 

         Öz 

         Ölüm tecrübesi, insanlık tarihinde merkezi bir öneme sahiptir. Hatta bu tecrübenin, 

bizim insan olma sürecimizi başlattığını da söyleyebiliriz. İnsanın üzerinde düşünmeden 

edemediği gerçeklerden biri; şüphesiz ölüm olgusudur. Ölüm, yaşanan bir tecrübe değil 

bilakis dışarıdan müşahede edilip, farkına varılan objektif bir bilginin konusunu 

oluşturmaktadır. Bu anlamda ölüm kavramının kendisi, duygusal yetilere bağlı aşkın 

hakikatin alanına ilişkindir. İbn Sina bu hakikati iradi ölüm ve tabii ölüm olarak 

adlandırmıştır. Buna paralel olarak Kierkegaard’ın felsefesinde ölüm, yaşam ile iç içedir. 

İnsan, dünyaya geldiği andan itibaren ölüme yaklaşmaktadır.  Bir anlamda yaşam, geriye 

bırakılmış bir ölümdür. Kierkegaard’da bu problemi kavramsal olarak sübjektif ölüm ve 

objektif ölüm olarak açıklar. 

  Anahtar Kelimeler:  Ölüm, İradi, Tabii, Sübjektif, Objektif, Varoluş, Ruh, Beden, İbn Sina, 

Kierkegaard, 

COMPARISON OF APPROACHES TO DEATH OF AVICENNA WITH 
KIERKEGAARD 

Abstract 
 Comparison of Approaches to Death of Avicenna and Kierkegaard; Death of 

experience, has a central importance in human history. In fact, this experience we can say that 

the human being has initiated process with. One of the facts of man’s thinking can not, 

without a doubt the phenomenon of death. Death is not an experience but tarher in whether 

observed from the outside, is aware of the issue of objective knowledge. In this concep of 

death itself is is depending on emotional mental power transcendent reality domain. this really 

İbn Sina death iradi and the tabii called.In parallel, Kierkegaard’s philosophy of death life and 

iner whole.Human ,came into the world from the time when deatha approaches. In a sense, 
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life death freed back.Death Kierkegaard sübjektif and objektif of this problem is conceptually 

explains in death. 

Key Words:  Death, Existence, Existence fields, Death fear, Ego, Spirit, Desire, 

Body, Avicenna, Kierkegaard.  

 

Giriş 

Ölüm, bütün canlılar için gerçek bir olgudur. Hayvanlar ve bitkiler için bu tabii bir 

olay iken, insanlar için ise bir fenomen yani insani bir hadisedir. Ölüm hadisesi her filozofu, 

her edebi sanatçıyı ilgilendirdiği gibi, düşünme yetisine sahip herkesi de her zaman 

ilgilendiren bir durumdur. Ancak bu olgu karşısında insanını diğer canlılardan farkı, öleceğini 

bilen tek varlık olmasıdır. Daha da mühimi, ölümden korkan tek varlığın insan olmasıdır. 

Kelime anlamı olarak “hareketsizlik ve sükûnet” anlamına gelen ölüm, mahiyetinin 

anlaşılması konusunda geçmişte tartışıldığı gibi, gelecekte de tartışılacağı düşünülen bir 

problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelecekte de üzerinde düşünülüp, tartışılacağını 

tahmin ettiğimiz ölüm konusunda ciltlerle eserler yazılmıştır, bunların birçoğu teknik anlamda 

felsefi literatür içerisinde yer almıştır.(Aydın, 1990, 184). Ölümün felsefeye konu olması İlk 

Çağdan beri görülmektedir, Antik Yunan döneminde Sokrates’in ölüm ve ölüm korkusu ile 

ilgili düşünceleri, Platon tarafından “Sokrates’in Savunması” adındaki diyalogunda ele 

alınmıştır. İlk Çağ filozoflarının ölüm kavramına yükledikleri anlam farklılık gösteriyor. Bu 

bakış açısının günümüze kadar yankılarını görmek mümkündür. 

Modern mekanik düşünceye kaynaklık eden Epikuros felsefesi; tanrılar ile onların 

üzerimizde etki yapabilecekleri bir öte dünyanın olmadığı varsayımına dayanmaktadır. Bu 

düşünceden beslenen ölüm algısı, aynı zamanda dinden kurtulma yolunda kılavuzluk vazifesi 

üstlenmiş bir felsefe doğurmuştur (Malpas-Solomon, 2006, 309).  

Bedenin kırılganlığı ve bir gün öleceği gerçeği, başlangıçtan bu yana insanların 

zihinlerini meşgul eden en temel felsefî problemlerden biri olmuştur. Buna rağmen insanların 

isteksizlik ve ürpertiyle bahsettiği ölümü, hiç tecrübe etmeyecekmişiz gibi unutmaya ve 

kendimizden uzaklaştırmaya yoğunlaşarak, hayatı dolu dolu yaşamaya çalışırız ancak tüm 

çaba ve eylemlerimizle ölümü kendimizden uzaklaştırmaya çalışıp, bu davetsiz probleminin 

ürperticiliğini görmemezlikten gelmemiz, onun yok olmasını sağlamaz. Ölüm diye 

adlandırdığımız kaçınılmaz akıbet, bütün bir insanlık tarihi içerisinde derece derece her 

topluluğun üzerine eğilip düşündüğü, çözümü güç bir problem olmuştur. İnsanlık her ne kadar 

ölüm olgusundan kaçmaya çalışmışsa da, ölüm, en büyük gerçekliği ile karşımızdadır. 

Teolojik açıdan yapılan çalışmaları incelediğimizde ölüm üzerine çalışmalar daha çok ölüm 

ötesi (mevt) olarak karşımıza çıkmaktadır. Filozoflar ve farklı dinamiklerden beslenen 

düşünsel paradigmalar ise ölüm kavramına farklı anlamlar yüklemişlerdir. Çalışmamızın 

temel bakış açısı ölüm kavramıdır. Bu çalışmada İslam dünyasının Şeyhu’r Reisi İbn Sina ile 
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teist varoluş filozofu Kierkegaard’ın ölüm anlayışları, çalışmanın referans noktası teşkil 

etmektedir.  

                İbn Sina Felsefesinde Ölümün Anlamı 

           İbn Sina felsefesi, ana hatlarıyla bir yönüyle fiziğe diğer yönüyle metafiziğe bağlıdır. 

İbn Sina, tamamen Aristo felsefesine bağlı kalmadığı gibi, ondan uzak da durmamıştır 

(Durusoy, 1993, 324). İbn Sina’nın kozmoloji, psikoloji, akıl nazariyesi ve peygamberlik gibi 

konular hakkındaki düşünceleri ile kendisinden sonraki birçok düşünürü etkilemiştir. Bu 

sebeple İbn Sina, büyük düşünür ve tabip olarak doğunun “Seyhu’r Reisi”i, batının ise 

“Avicenna” sı olarak düşünce tarihinde layık olduğu yeri almıştır.  İbn Sina’dan önce, ölüm 

ve ölümden sonra diriliş, ruh beden ilişkisi gibi meseleler gerek İslam felsefesi, gerekse kelam 

alanlarında çokça dilendirilen problemler olmuştur. İbn Sina’nın ölüm anlayışına açıklık 

getirmek için filozofumuzun; ruh, beden ilişkisine değinmemiz çalışmamızı daha da anlaşılır 

kılacağını düşünüyoruz. 

           İbn Sina’da Ruh ile Beden İlişkisi 

İbn Sina’ya göre insan, ruh ve beden diye, ontolojik anlamda birbirinden tamamen 

farklı iki cevherin ilişkisinden meydana gelmiş bir varlıktır. O, sadece bedeniyle insan 

olmayıp ruhuyla birleştiği vakit insan olmaktadır. Ruh, bedene güç katan ve prensip itibariyle 

ondan ayrılan bir cevherdir. Onun kendi cinsinden olmayan bir cisimle bütünleşmesi mümkün 

değildir (İbn Sina, 1949, 88). Bu bağlamda İbn Sina’nın düşüncesinde, ruhun iki yönü vardır: 

Ruh, bir yönüyle insan diğer yönü ise bitki ve hayvanda ortaktır. Bu yönüyle ruh, bil-kuvve, 

hayat sahibi olmaya elverişli olan tabii cismin ilk yetkinliğidir. Ruhun diğer bir yönü ise, 

insan ve meleklerde ortak olmasıdır. Bu yönüyle de ruh, manevî bir cevherdir ve ruh, cismi 

mükemmelleştirir. İnsan ruhunda bulunan akıl ve düşünme kabiliyeti sayesinde, bedeni irade 

ile hareket ettirir. İbn Sina’ya göre, var olan her şey, ya madde ya da form (sûret) olarak 

vardır. Burada ruh, form olarak vardır. Çünkü ruh içinde bulunduğu beden için bir iç hareket 

ilkesidir. Yani, bedene canlılık veren ruhun kendisidir. Ayrıca ruh içinde bulunduğu bedenden 

daha önce bir beden yoktur. Ancak, ne zaman bir beden meydana getirilse, o beden için 

hususî bir ruh meydana getirilir. Böylelikle, yeni beden, o ruhun ülkesi ve âleti olur. Ruhun 

cisim gibi maddi bir şeyden gelmesi olası değildir. Zira o, cisme aykırıdır ve maddi değil 

manevî bir cevherdir (Bolay, 1988, 63-64). Ruhun bir cevher olabilmesi için, cevherin 

tanımına uygun olarak kendi kendine var olması gerekir. İbn Sina’ya göre ruhun varlığı 

apaçıktır ve varlığıyla ilgili herhangi bir şüpheye mahal yoktur. Ona göre ruh ile beden 

birbirlerinden farklı gerçekliklerdir. Asli olan, ruhtur. Ruh, bedene şekil veren bir formdur. 

Bu form gayesi geldiği yere ulaşmaktır. Asıl mutluluğu o zaman bulacaktır. Bu dünyada ise 

mutlu olmasını sağlayan neden ona uygun bir yaşayıştır.  

İnsanın yaşı ilerledikçe, onun görme ve işitme gibi maddî duyularında zayıflama 

olmaktadır. Buna paralel olarak, aklî gücü ise, bir zafiyete uğramamakta, aksine daha da 

güçlenmekte olduğu görüşü yaygındır. Bu da bize, bedenden ayrı, ruh denen bir güç olduğunu 

gösteriyor  (Günaltay, 1994, 258). Akıl, bu gücü âletsiz kavrar. Şayet akıl, nesneleri maddî bir 
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âletle elde etmiş olsaydı, gözün kendini görememesi, kulağın kendisini işitememesi gibi, 

insanın da kendisini bilememesi gerekirdi. Eğer bilme, kalp veya beyin gibi bir organla 

gerçekleşseydi, bilmemenin de organın başka bir yerinde gerçekleşmesi gerekirdi. Bununla 

beraber, hem bilginin hem de bilgisizliğin bir organda gerçekleşmesi, yani, bir organın bir 

şeyi hem bilmesi hem de bilmemesi mümkün değildir. Öyleyse bilme, insanın diğer 

güçlerinin üzerinde olan ruhun bir gücüdür. Ve insanın en sade bilişi, ruhuna ait bilişidir (İbn 

Sina, 1949, 98-108). İbn Sina’ya göre bir şeyi bilmek demek, onun gerçekliğini elde etmek 

demektir. Buna göre ruh, kendisini bilirken, kendine ait hakikatini de bilmektedir. Burada 

onun bilgisine konu olan hakikat, kendi varlığından başka bir şey olmadığına göre, onun 

mahiyetinden ayrı olan bir varlığı da yoktur. O halde ruhun varlığı ile mahiyeti birdir. Fakat 

ruhun kendi kendisini bilmesine ve varlığı ile mahiyeti aynı olmasına rağmen, onun kendisini 

bilmesi sonradan meydana gelen bir bilmedir. Filozofa göre, bilincin sonradan meydana 

gelmesi, bizzat kendisini bilen bir varlık olan ruhun, kendisinin de sonradan var olan bir 

varlık olmasından kaynaklanır. Bu durum demektir ki: Ruh, yaratılmıştır. Dolayısıyla ruh, 

kendisi mümkün bir varlıktır. Şayet, ruh zorunlu bir varlık olsaydı, onun kendi varlığına ait 

bilincinin ezelî olması gerekirdi. Ayrıca, benlik bilincinin bazen güç, bazen de fiil halinde 

değil, hep fiil halinde olması gerekirdi. Lâkin ruh, bedenle bulunduğu sürece her zaman kendi 

varlığının bilincinde olamıyor. Bu durumda, ruhun bilfiil var olması anlamına gelen 

zorunluluğu başkasına bağlı bir zorunluluktur (Durusoy, 1993, 49-50). 

 İnsanî ruh, bizatihi var olan bir cevherdir. O, ne bir insanın bedenine ne de başka 

herhangi bir maddi şeye nakşolmuştur. Tamamen ayrılabilir ve maddeden soyutlanmıştır. 

İnsan, bedeniyle birlikte varlığa gelmekte ve kişi, hayatta olduğu müddetçe onunla belirli bir 

ilişkiyi sürdürmektedir. İbn Sina, bu ilişkiyi Aristo’nun kavramlarına sıkı sıkıya bağlı kalmak 

suretiyle insan ruhunu, “organlara sahip tabii bir bedenin ilk yetkinliği” olarak 

tanımlamaktadır (Aristoteles, 2001,  66-68). Ona göre, insanî ruhun bedenle olan ilişkisini, 

kap içindeki bir şeyin o kapla olan ilişkisi biçiminde değil, enstrüman kullanan bir kişinin 

enstrümanla olan ilişkisi biçimindedir. Başka bir ifadeyle, insanın ruhu, beden içinde değil, 

aksine küllîleri ve onlardan sudur eden aklî tercihleri idrak etmek suretiyle bedeni yöneten ve 

eşgüdümünü sağlayan bir konumdadır. İnsanî ruh, ebedi bir cevherdir. O, ilişki halinde 

bulunduğu beden işlevini yitirdiğinde, bedenle ilişkisi sırasında bilfiil veya mükemmel hale 

gelip gelmemesine bağlı olarak yetkinlik veya bedbahtlık içinde varlığını sürdürecektir 

(Gutas, 2004, 37). 

Ruh, kendi güçleriyle bütün hayatî fonksiyonlarını yerine getirir. Bu güçlerini 

birleştiren ve işleten odur. Örneğin zihnî tasavvurlar, organların en basit işlevlerine kadar her 

şeyini değiştirebilirler. İbn Sina, felsefesinde, ruh ve beden bir arada bulunmasına rağmen, bu 

iki unsur arasında tam bir zıtlık görünmektedir. Onun kabul ettiği insan anlayışında bedenin 

hiçbir şekilde yeri yoktur. Ona göre insanın meydana gelme sürecinde ruhun, Faal akıl 

tarafından bedene gönderilmesiyle birlikte bu ikisi arasında arazî bir ilişki ortaya çıkmakta ve 

ölüm denilen tabii olay gerçekleştiğinde bu iki ayrı cevher bağımsız kalmaktadırlar. Zaten 

ruh, bedene istemeye istemeye girmiştir. Zamanla bedene alışmış, sevgi ile bağlanmış ve 
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ünsiyet kazanmışsa da, asıl vatanını düşündükçe hüzünlenmiş ve ulvî âlemi arzu etmeye 

başlamıştır.  Ruh, bedeni bırakınca, beden, canlı bir şey olmaktan çıkar ve bir ceset olur. Bir 

başka ifadeyle ruh, bedeni terk ettiği ve canlılar türüne ait olmaktan çıktığı zaman türünü 

değiştirir. Ruhunun varacağı yeri bilmediği için veya (ruh bedenden ayrılıp) bedeni bozulup 

terkibi dağılınca zatının, özünün de bozularak ruhunun yok olacağını zannettiği ve ruhunun 

ebedî olduğunu, meâdının (yeniden dirilişinin) nasıl olacağını bilmediği için ölümden korkan 

kişi gerçekte, ölümden korkmuş olmuyor. Aksine bu kimse, bilinmesi gereken şeyin cahilidir. 

Bu takdirde korkulan şey, ölüm değil, bilgisizliktir. Çünkü korkunun sebebi, ölümün ne 

olduğunu bilmemektir. İbn Sina, ölüm korkusu ile ilgili korku sebeplerini açıklayarak bunlara 

korkunun kaynağını gösterir. Bu insanların sadece korkularını müşahede etmekle kalmamış, 

onlara ümit aşılamıştır. 

  İbn Sina’da Ölüm Korkusunun Gerekçeleri 

İbn Sina, ölüm korkusunu yaşayan insanlarda ölümü kendi zihinlerinde farklı 

temellendirdiklerini düşünür. Ölüme yaklaşım gerekçeleri kendi hayatları ile ilintili olarak ele 

almıştır. İbn Sina, insanın ölüme yaklaşımı ve ölüm korkusu konusunda insanı altı kategoride 

değerlendirmiştir. Bu insanların ölüm korkusu, bazı olguların bilinemezliğinden 

kaynaklandığını savunur.  

1-Ölümün gerçekte ne ifade ettiğini bilmeyenlerde ölüm korkusu: Bu grup, ölümün 

gerçekte ne ifade ettiğini bilmeyenlerdir. İbn Sina’ ya göre bunların, ölüm sonrası hakkında 

beklentileri ve bilgileri yoktur. Ölümün yeni bir hayata açılan pencere olduğunu bilmezler. Bu 

yüzden ölümden korkarlar. Ölümün hakikatte ne olduğunu bilememekten dolayı korkanlar 

ölümün, nefsin, aletlerini terk etmekten başka bir şey olmadığını bilmezler. Ölüm, nefsin 

bedeni, tıpkı sanatkâr bir kimsenin aletlerini terk etmesi gibidir. Nefs bir cevherdir. 

Bozulmaz, fesad kabul etmez (Saruhan, 2006, 96). 

2-Ruhun nereye ulaşacağını bilmeyenlerde oluşan ölüm korkusu: Bu grup, nefsin 

nereye ulaşacağını bilmeyenlerde oluşan ölüm korkusudur. İbn Sina, bu korkunun temelinde 

ölüm olmadığı, bunun nedeni bilgisizlikten kaynaklandığını belirtir. Bu korku, bilinçten 

yoksunluğun vermiş olduğu bir korkudur. 

3-Kendisinin ölüp yok olacağına, buna karşılık âlemin kendisinden sonra var 

olacağına ait düşüncelerle oluşan ölüm korkusu: Bu ölüm korkusu, kişinin ölüm ile birlikte 

yok olacağı hissine kapılmasından kaynaklanır. Buna karşılık âlemin kendisinden sonra var 

olacağına düşünmesidir. Bu sebebe dayalı ölüm korkusu yaşayanlar, aslında, en büyük 

kurtuluşun en güzel varoluş durumunun ve mutluluğun yüksek âlemde olduğunu fark 

etmeyenlerdir. 

4-Ölümden sonra kendisine bir ceza ve işkence edileceğine itikat edenlerde oluşan 

ölümkorkusu: Dördüncü grup, ölümden sonra kendilerine bir ceza ve işkence edileceğine 

inandıkları için genel anlamda itikat edenlerde oluşan bir koku türüdür. Bu sınıfa dâhil 

kimseler, salih amel işlemedikleri için ölümün, yaptıklarının karşılığını bulmak olduğu 

düşüncesinden hareketle huzursuzluk duyarlar. Hayatı yeterince değerlendiremediklerini 
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düşündüklerinden korkuları sınırsızdır. İbn Sina’ya göre bunlar, ölümden değil aslında 

işkenceden korkmaktadırlar. Buradan hareketle akıllı insan, günahtan ve kötü fiillerden 

kaçınır. 

5-Öldükten sonra nereye gidileceğini bilmeyenlerde oluşan ölüm korkusu: Beşinci 

grup, öldükten sonra nereye ayak basacağını bilmeyenlerde oluşan korkuya sahip kimselerden 

meydana gelir. Bunlar, gidilecek bir yerlerin bilinmezliğinin verdiği ürperti içinde bulunurlar. 

6-Maddî gücünün, öldükten sonra yanında gelemeyeceğini ve dünyada kalmasından 

kaynaklanan oluşan ölüm korkusu(İbn Sina, 1959, 110)  Son grup, maddî gücünün öldükten 

sonra kendisine refakat etmeyeceğini bilenlerde oluşan ölüm korkusu ile doludurlar.  Dünyada 

güç ve zenginliğin sağladığı imkânları kaybetme korkusu ile huzursuzluk duymaktadırlar. 

Biriktirdiklerinin ve elde ettiklerinin bir gün geride kalacağını ve başkalarının onlara sahip 

olacağını düşünmek, insanı, yaklaşan ölüm mefhumu karşısında rahatsız etmektedir. İbn Sina, 

ölüm korkusunu bilgi görüsünden ki yoksunluğun sonucu olarak belirtir. Filozof bu husustaki 

bilgisizliği gidermek için ilim tahsiline ve bu hususta koşup yorulmaya koyuldu. Rahat ve 

huzurun, bilgisizlikten kurtulmakta olduğunu gördü. Gerçek yorgunluk ise, bilgisizlik 

yorgunluğudur. Çünkü bilgisizlik, ruhun iyileşmez bir hastalığıdır.  

 Filozofumuz, ölüm korkusundan korkuların “en büyüğü, en tesirlisi, en şiddetlisi” 

diye bahsetmektedir. Bu korkudan kurtulmak için ise korkmaya sebep olan faktörlerin iyi 

bilinmesi gerektiğin değinmektedir. İbn Sina, bu görüşler üzerine tartışmakta ve nihayetinde 

ölüm korkusunun yersiz olduğuna değinmektedir.  

 İbn Sina’da İradî ve Tabii Ölüm 

İbn Sina ölüm algısını, beden ve ruh kavramları çerçevesinde açıklık getirmiştir. 

Beden, ölümden sonra yok olmasına rağmen, ruh, nurani bir cevher olduğu için yok olmaz. 

Filozofa göre ölüm, iradî ölüm ve tabii ölüm olmak üzere bu kavramlar çerçevesinde dini ve 

felsefi bir bakış ile ölüm problemine izah getirmiştir. İbn Sina’da, tıpkı ölüm gibi hayatta iradî 

hayat ve tabii hayat olmak üzere iki türlüdür (İbn Sina, 1949, 15-16).  

İbn Sina iradi ölümü bedenin dünyevi hazlardan, lezzetlerden ve zevklerden 

vazgeçmesi olarak açıklar. İnsanın iradi olarak ölmesinde ki gaye, tabi olarak yaşaması 

içindir. Bu bağlamda İbn Sina, iradi ölümü “şehvetleri öldürmeyi, şehvet düşkünlüğünü terk 

etmeyle (İbn Sina, 1949, 15-16)” ilişkilendirir. İbn Sina, Platon’a ait olduğu söylenilen, 

“iradenle öl ki tabiatla dirilesin” sözünü hatırlatarak iradi ölümü ve tabi yaşamı 

desteklemektedir. Tabii hayat sonsuza kadar yaşayacak olan nefsin, özenilecek ebedi bir 

yaşam için ilimler öğrenmesi ve cahillikte kurtulmasıdır. Filozofumuza göre bedenimiz bizi 

bu dünyada hakiki lezzetten mahrum bırakmaktadır. Ondan kurtulduğunda nefs, hakiki var 

olanlara, hakiki güzelliklere ve hakiki lezzetlere mutabık olan aklî âleme intikal edecektir. 

Fakat yüce ruhî lezzeti nefs bedendeyken de bir nebze hissedebilir. Bu âlemde ve bu bedenle 

beraberken metafizik âlemi (âlem-i ceberût) düşünmeye dalmış, dünyevî-bedensel 

meşguliyetlerden yüz çevirmiş bir nefs, hakiki lezzetten bir nebze nasiplenmiş demektir 
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(Kurşunlu, 2006, 79). Filozofumuz, iradi ölümü engelleyen bedeni hazlara karşı insanı 

uyarmaktadır. 

Hissî idraklerimizi önleyici birtakım bedensel engeller, söz konusu olabilmektedir. Bu 

âlemde yüce asli olan, manevi lezzeti tatmak, beden tarafından engellenmektedir. Bu dünyada 

bedensel güçler, nazarî gücü yönetir duruma girdiğinde, insanda otorite hissin, vehmin, 

öfkenin eline geçmekte; böylece nefs, o yüce lezzetlerden yüz çevirmekte, onları talep 

etmemektedir. Oysa nazarî gücü amelî gücüne hükmeden bir nefs, bu lezzetten bir parçacık da 

olsa bir şeyler hissedebilir. Bu durum, önce yaratılıştan kendisine manevî hazları hissetme 

özelliği verilmesi ve sonra da nazarî gücün amelî güç üzerindeki denetim ve yönetimi ile 

mümkündür. Fakat yine gerçek hazzın bu âlemde tamamıyla hissedilmesi imkânsızdır. O 

halde nefs, arzuladığı lezzeti ancak ölüm hadisesi olduğunda bulabilecektir. Ama ölüm, bu 

dünyada bedene boyun eğmiş bir karakter kazanmamak şartıyladır. Zira böyle bedensel 

karakterler nefsi mutlak saadetten alıkoyacağı gibi, ona acı da verecektir. İradi ölüm, gerçek 

lezzete kavuşması için dünyevi lezzetlere dalmaması gerekir. Çünkü nefse tabi olan bir yaşam 

biçimi, insanı seküler ve profan bir dünya algısına iter. İradi hayat, insanın dünya hayatında, 

yeme, içme, arzular, şehvetler, gibi her türlü maddi lezzetlerdir.    

Tabii ölüm; insanın, her hangi bir şekilde ruhunun bedeni terk etmesi ve beden 

organizmasının işlevini yitirmesidir. Bu ölüm, insanlığın ve diğer canlıların en keskin 

gerçekliğidir. Belki de yaşama aşkı bu tabii gerçeklikten gelmektedir. Ölümün dış dünyadaki 

misali, bir sanatkârın âletlerini kullanmayı bırakması gibidir. Ölüm hadisesi vuku bulduğu 

zaman kendisine verilen bir ebedîlikle baki kalır. Eğer Tanrı varsa ahiret de vardır. Ahiret 

hayatına başlangıç, ölüm iledir. Ölümle birlikte ruh tekâmülünü tamamlamak üzere bedenden 

ayrılır. Buradan hareketle, tabii ölüm nefsin bedenin aletlerini kullanmayı terk etmesidir (İbn 

Sina, 1949, 13).  

İbn Sina’da ölüm dediğimiz şey, insanın “hadd-i tamm”ının gereğidir. Çünkü insan; 

yaşayan, idrak eden ve ölen bir varlıktır. Bu tanıma göre ölüm, insanın tamamı ve yetkinliği 

olmuş olur. İnsan, kendi özünün yetkinliğinden korkmamalıdır. İbn Sina, tabii ölümle birlikte 

bedenin, kendini oluşturan unsurlara ayrışarak toprağa karışacağını ve ay-altı âlemde ortaya 

çıkacak olan başka varlıkların maddesi olacağını söylemektedir. Maddesel unsurların hayatı 

durumda işlerliğinin olduğunu vurgulayarak; ancak ona göre, ruh ve beden arasında arazî bir 

ilişki bulunduğuna göre birinin oluş ve bozuluşa uğraması diğerinin de ortadan kalkmasını 

gerektirmemektedir. O, ruhun, manevî ve basit bir cevher olduğunu belirterek onun oluş ve 

bozuluşa uğramasını gerektirecek bir nedenin bulunmadığını, bu sebeple de onun ölümsüz 

olduğunu iddia etmektedir. Çünkü ona göre basit varlıklar, kendi özlerinde unsurların 

bulunması sebebiyle oluş ve bozuluşa uğrama potansiyeline daha baştan sahiptirler (Toktaş, 

2004: 170).Tabii ölüm ile nefs, bireysel gayr-ı maddi bir varlık olarak ezeli varlığını devam 

ettirmek için bedenden ayrılır. Beden, oluş-bozuluş dünyasına aittir. Nefsin ayrılmasıyla 

birlikte beden de yok olur. Bu durum, İbn Sina için nefsin yetkinleşmesi için tabii ölümü 

zorunlu kılmaktadır (İbn Sina, 1959, 39). 
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İbn Sina, “ fi’l havf mine’l mevt” risalesinde yine ölüm hakkında şu değerlendirmede 

bulunur: “İnsanın tanımı hay, natik ve mait”tir. Yani insan, yaşayan, idrak eden, ölen 

demektir. Ölüm ile insan, en yüksek ufkuna döner. Her şeyin, kendi tanımında ve kendi cinsi 

ile faslından birleşik olduğunu bilme gayesi insanın diri, düşünen ve ölümlü olduğunu bilen 

bir kimse, insanın kendi faslına istihale edeceğini bilir. Çünkü her birleşim, birleşimi olduğu 

şeylere dönüşecektir. Kendi zatının tamam olmasından korkandan daha bilgisiz bir kimse 

bulunabilir  mi? Yokluğunu,  hayatında, noksanını tamam olmasında zannedenden daha kötü 

ve çirkin halli bir kimse tasavvur edilebilir mi?(İbn Sina, 1959, 140)”  İbn Sina, nefsin, 

sonucun sebebe bağlılığı gibi bir bağlılıkla bedene bağlı olmadığını ve bunun için de asla yok 

olmayacağını söyler. İbn Sina, ölümün beden için olduğuna inanır(Saruhan, 2006: 98). Başka 

bir örnekte, beden, ruhun aleti mahiyetinde görür; İbn Sina, İnsan ruhunun bedenle olan 

ilişkisini kaptan ile gemi arasındaki ilişkiye benzeten İbn Sina’ ya göre nefs denilen kaptan, 

kendi olgunluğunu gerçekleştirmek için dünyadaki yolculuğu boyunca beden gemisini 

kullanır. Gemiyi terk etmesi, kaptanın yok olması anlamına gelmiyorsa, can denilen nefiste 

bedenden ayrıldıktan sonra da yok olmamaktadır. Bu anlamda, tabii ölüm bir yokluk ve yok 

oluş değil, farklı bir âleme geçiştir. (Durusoy, 1999, 324).  

      İbn Sina, tabii ölümü ruhun bedeni terk etmesi bağlamında izah getirmiştir. Çünkü 

İslam anlayışında, hayat bir bütün algılanmaktadır. Ölüm mefhumu bir anlamda iki dünya 

arası geçiştir. İbn Sina, tabii ölüm(reel ölüm) gelmeden, insanlığın iradi ölümünü 

gerçekleştirmesi gerekliliğine inanıyor. Ölüm hadisesi ruhun bedeni terk etmesidir, ama asıl 

olan “ölmeden ölmektir”; tabii ölüm her an gelebilir, tabii ölüm gelmeden iradi ölümün 

olması; tabii yaşamın huzurlu geçmesine bağlıdır.    

Kierkegaard’ın Felsefesinde Ölümün Anlamı 

Batı’da varoluşçuluk (existentialisme) terimi, ilk olarak Sartre tarafından kullanıldığı 

düşünülmektedir. Fakat kimi felsefe tarihçileri varoluşçuluğun modern bir felsefe akımı 

olmaktan çok, bütün bir felsefe tarihi içinde kendini gösteren düşünsel bir eğilim olduğu 

kanaatindedirler. Buna göre Sokrates ve Stoacılarla başlayan, Pascal’ın da katkılarıyla ivme 

kazanan, Kierkegaard’la şekillenen düşünsel bir dizgedir. Kierkegaard, insan ile Tanrı 

arasındaki kopuk ilişkiyi yeniden canlandırmanın bir fırsatı olarak gördüğü varoluşçuluğun, 

teolojik çerçevedeki açılımlarını araştırmıştır(Ulaş, 2002, 1523).Varoluşçu filozof, 

Kierkegaard’ın hayatı kısa olmasına rağmen oldukça üretken bir yazarlık hayatı olmuştur. 

Onun felsefi kanıtlarının amacı, filozofları çıkmaza sokmak ve felsefi kanıtların yetersizliğini 

göstermektir. Bunu yaparken de fikirlerini bir düzen içerisinde ileri sürmemiştir ve dolayısıyla 

da onları, bir düzene sokmaya çalışmak pek kolay değildir(Su, 2011, 6). Hayatında onu 

derinden etkileyen babası Micheal Kierkegaard ve nişanlısı Regine Olsen’dır. Bütün 

eserlerinde onların varlıkları hissedilir. Kierkegaard da,“İçimin en uzak kuytularındaki gizli 

yazılardır her şeyi açıklayan” derken bunu kastetmektedir ( Kaufman, 1997, 19). 

Kierkegaard’ın hayatı, çatışmalar yoluyla gelişen bir hayattır. Kierkegaard’ın kendisi 

ile yaşadığı çatışma bütün çocukluğunu etkilemiştir. Kierkegaard’ın çocukluğunu, babasından 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 39         Kasım – Aralık 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

9 

aldığı katı Hıristiyanlık eğitimi belirlemiştir; bir yandan son derece gelişmiş bir hayal gücü ve 

diyalektik akıl yürütme yetisi diğer yandan da Hıristiyanlığın etkisiyle Kierkegaard’ın 

çocukluğu ve yetişkinliği, melankolik bir ruh hali içinde geçmiştir. Babasıyla yaşadığı 

çatışma, bütün çocukluğunu belirlemiştir. Babasının inancı hakkında giderek artan şüpheler 

yaşayan Kierkegaard’ın, babasının evlenmeden önce evlerinde hizmetçi olarak çalışan annesi 

ile evlilik öncesi ilişki kurduğunu öğrenmesi babasıyla arasındaki ilişkinin kopmasına sebep 

olmuştur. Bu kopuş, Kierkegaard’ı kendi günahları için acı çekmeye yöneltmiştir. 

Kierkegaard’ın gençliği Regina ve estetik olarak nitelendirdiği yaşam tarzı ile yaşadığı 

çatışma ile belirlenir. Kierkegaard babasının sırrını ona açamayacağı ve bu durumun 

kendisinde yarattığı melankolinin Regina’yı da mahvedeceğini düşündüğü için Regina’yı çok 

sevdiği halde ondan ayrılır. Ondan sonra Kierkegaard adeta yaşadığı bunalımı unutmak için 

düşünsel bir sürece yoğunlaşır. Kierkegaard’ın felsefesin de birey çok önemlidir. Kierkegaard 

için tek anlamlı varlık “var olan birey”dir ve bütün yazılarında var olan bireyin anlamlı ve 

isteklerinin karşılandığı bir hayat sürmesine yardımcı olmaya çalışır. Kierkegaard, modern 

çağdaki ahlak görüşlerinin temelini oluşturan, kişiyi dünya üzerindeki kendine özgü 

varoluşundan ve kendine özgü bakış açısından soyutlayarak ele alan insan anlayışına karşı 

çıkar.  

Kierkegaard, bütün felsefecilere, özellikle Hegel’in felsefesine karşıt olarak varoluşun, 

bir tanığı olmak istediğini söyleyebiliriz. Filozoflun ulaşmak istediği doğru, nesnel ve 

evrensel olmak iddiasındadır, varoluşsal gerçeklik ise öznel, tikel ve kısmidir. Özcü, akılcı ve 

sistematik olan felsefe, varoluşu, özellikle en keskin ve en trajik biçimi altında varoluşu, yani 

yaratanla yaratıcı arasındaki özel, açıklanamaz, yaşanan ilişki yaşamayan, dinsel varoluşu 

anlayamaz. Kierkegaard için iman deneyimi, mutlak olarak akla yabancı, genel plandan 

kavram ve özlere indirgenemez, varoluşsal plana ait bir deneyimdir (Tüsiad, 2002, 125). 

Kierkegaard’da Varoluş Alanları 

Kierkegaard düşünsel yapısını, üç varoluş alanı üzerine temellendiriyor. Kierkegaard 

bu varoluş alanlarını yaşamıştır. Bunlardan önce kişini bireysel var oluşunun farkın da olması 

gerekliliğini savunuyor. Bireysel varoluş alanına geçiş ancak kişinin birey olarak varoluşunun 

farkına varmasıyla mümkün olur. Kierkegaard, sadece çok az insanın kendi çabası ile bu 

farkındalığa ulaşabildiğini düşünür. Bu tür yaşam biçimi, ruhsal olarak belirlenmiştir ve bu 

özellik, kendilik bilinci ve onun ifade edilme tarzı bakımından farklılık gösteren üç aşamada 

ortaya çıkar. Bunlar Kierkegaard’ın deyişiyle “varoluş alanlarıdır”. Kierkegaard, bu üç 

varoluş alanını kişinin yaşam yolundaki estetik, ahlaksal ve dinsel var oluş aşamaları olarak 

nitelendirir. Bu varoluş alanlarından bir aşamadan bir diğerine geçiş, sıçramayla olur. 

Özden varoluşa geçiş, bir sıçramadır (Kierkegaard, 1992, II / 189). Kierkegaard’a göre 

varoluş, nesnel olarak ortaya konamaz; varoluş sonlu bir kişinin sonsuz olanla kişisel (öznel) 

deneyimini ifade eder. Sonlu bir kişinin sonsuz olanla kişisel deneyimi ise, varoluşu 

gerçekleştirmenin değişik aşamalarına göre ortaya konur. Kierkegaard’ın insan anlayışı, 

yaşam yolundaki bu üç varoluş aşamasıyla ilgilidir. Kierkegaard, bu üç varoluş alanının aynı 
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zamanda üç yaşam biçimini gösterdiğini de söylediğinden, bu alanların her birinin kendine 

özgü yapısını kendi yaşamında taşıyan üç tip insanı birbirinden ayırmıştır. Ona göre estetik 

aşamanın özelliklerini kendinde taşıyan estetik insanlar, estetler2, ahlâksal aşamanın 

özelliklerini kendinde taşıyan ahlâksal insanlar ya da trajik kahramanlar ve dinsel aşamanın 

özelliklerini kendinde taşıyan iman şövalyeleri vardır. Kierkegaard, kendi kitaplarında bu üç 

tip insanı, en belirgin örneklerine göre ortaya koymuştur. Estetik insanı göstermek için 

kullandığı örnekler, Don Juan, baştan çıkarıcı Johannes, Faust gibi yazınsal tiplerdir. Ahlâksal 

insan tipi için Agamemnon’u ve Sokrates’i örnek göstermiştir. Dinsel insan için ise verdiği 

örnek İbrahim’dir. Bu tipler, onun hem varoluşu gerçekleştirme düşüncesi için hem de insan 

görüsü için anahtar tiplerdir. Kierkegaard’a göre bu alanlar, birbirlerini karşılıklı olarak 

dışlarlar ve hep birlikte başka olasılıklara yer vermezler. Kierkegaard göre her ne kadar bir 

zaman için bu alanlardan ikisine veya hatta üçüne dayanarak yaşamını sürdürmek mümkün de 

olsa, eninde sonunda kişinin bu alanlardan birini seçmek zorunda kalacağı bir zaman 

gelecektir. Kişinin kendisini, bu alanlardan birine adamaya zorlayacak kriz durumları ortaya 

çıkacaktır. Bu yüzden Kierkegaard, bir kriz durumu ortaya çıkmadan önce hayali olarak da 

olsa bireyin bu varoluş alanlarından hangisinin kendisi için doğru olduğunu test etmesi 

gerektiğini tavsiye eder. Kierkegaard’ın kendi adını kullanarak yazdığı kitapları da dinsel 

alanın diğer alanlardan daha üstün olduğuna dair kendi kişisel görüşünü yansıtmaktadır.  

Kierkegaard’a göre ancak din gerçek anlamıyla doyurucu bir varoluş imkânı sağlar. 

Burada dini aşamanın yalnızca ahlaki alanın alternatif bir tezahürü olmaması, Kierkegaard’ın 

yorumu için can alıcı bir öneme sahiptir. Dinin gerekleri ahlaklılığın talepleriyle bağdaşmaz 

dahi olabilir. Tanrı’nın iradesi yalnızca en güçlü insanı değil, en derin ahlaki kanaatlerimize 

aykırı düşebilir (West, 1998, 205). Kierkegaard, bunun örneği olarak da İbrahim peygamberin 

oğlu İshak’ı kurban etmesini gösterir. Estetik ve ahlaksal yaşam alanlarına göre bu durum 

ahlaksal hiçbir düşünce ile bağdaşmaz. 

Kierkegaard dönemin düşünürlerinin aksine, dinsel alanı özsel olarak akla aykırı bir 

şekilde tanımlar. Kişi, imanın çelişikliğine rağmen ve hatta o yüzden Tanrı’ya inanır. 

Ölümsüz ve sonsuz olan Tanrı, ölümlü ve sonlu olan İsa ile birdir. Her ne kadar bu akla aykırı 

ise de Kierkegaard’a göre dinsel inancın doğası budur. Nasıl ki ahlaksal alanda kişi 

başkalarının yararını kendi yararının önüne koyuyor ise dini alanda da kişi Tanrı’yı her şeyin 

önüne koymalıdır. İbrahim peygamber örneğinde olduğu gibi, gerektiğinde en sevdiğin varlığı 

Tanrı için feda edebilmelidir. Kişinin bütün eylemlerinin merkezi odağı, Tanrı’nın inayetidir.  

                                                           
2
 Kierkegaard, estetiği; özü itibariyle kesin karar yoksunluğu içinde geçirilen bir hayat diye tasvir eder. ”Estetik 

varoluş” boş ve gayesizce sürüklenen bağlantısız ve son çözümlemede anlamsız hazlarla dolu ruh hallerinin 

belirlediği bir hayattır. Estetik birey ruhun anlık tutkusuna av olur ve onun nihai yazgısı hüzün ve sıkıntıdır. Bu 

aşamadaki kişi için belirleyici kavram “haz”dır. Bireyin mutlak ilgisi neyin haz verici olup olmadığı ile ilgilidir. 

Birey dolaysız yaşar ve kendisi için yaşar. Toplumsal değer yargılarına sahip değildir, davranışlarını yönlendiren 

etkenler arasında toplumsal beklentileri gösterecek bir şey yoktur. “Estetiğin görkemi ve kutsallığı şudur;  sadece 

güzel olanla ilişkiye girer. Edebiyat ve kadınlar dışında hiçbir şeyle ilişkisi yoktur.”Bu hazın peşinde koşanları 

Estet olarak tanımlar. 
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Kierkegaard’a göre iman, ahlaksal alan ile dinsel alan arasındaki uçurumu gösteren bir 

kavramdır. Kierkegaard, İbrahim örneğinde olduğu gibi iman söz konusu olduğunda, artık 

ahlaksal alanda kalınamayacağını göstermeye çalışır. Tanrı, İbrahim’den imanını test etmek 

üzere ahlaksal olmayan bir şey yapmasını, çok sevdiği oğlunu kurban etmesini ister. Ahlaksal 

bakış açsından bu eylem, çocuğunu korumakla yükümlü olan bir babanın, bu 

yükümlülüğünün aksine oğlunu öldürmeye kalkması, yani cinayet işlemesidir. “İbrahim’in 

yaptığı şeyin ahlaksal ifadesi onun İshak’ı öldüreceğidir; dinsel ifadesi ise İshak’ı kurban 

edeceğidir; ama işte tam bu çelişkide adamı uykusuz kılacak kaygı yatar ve bu kaygı 

olmasaydı zaten İbrahim de (iman şövalyesi) olmazdı (Kierkegaard, 2002, 41).” 

Kierkegaard’ın trajik kahramana örnek olarak gösterdiği Agamemnon da kızını 

ülkesini kurtarmak için kurban etmeye zorlanmıştır ve Agamemnon, ülkesine ve halkına karşı 

olan daha yüksek bir ödev ahlakı ile kızına karşı olan daha düşük bir ödev ahlakı arasında 

seçim yapmış ve kızını ülkesi için kurban etmeyi seçmiştir. Her ne kadar Agamemnon’un ve 

İbrahim’in eylemleri birbirine benzese de, Agamemnon ahlaksal alanda kalırken, İbrahim 

ahlaksal alanı aşıp dinsel alana geçmiştir.  

“Trajik kahraman ve iman şövalyesi arasındaki fark apaçıktır. Trajik kahraman ahlaksal 

alanda kalır. O ahlaksal alanın bir ifade biçimini daha yüksek bir ahlaksal ifadede telosunu 

bulmasını sağlar. İbrahim’in durumu ise farklıdır edimiyle; o ahlaksal alanı tamamen aşmış ve 

onun dışında daha yüksek bir telos bulmuştur (Kierkegaard, 2002, 69).”  

Bütün bu anlatılanları esas aldığımızda Kierkegaard için asli varoluş alanı, dinsel 

varoluş alnıdır. Çünkü insanlığın varoluş, alanlarının en nihai noktasıdır. Diğer varoluş 

alanlarında kalanlarda umutsuzluk, endişe ve kaygı vardır. Kierkegaard’ın düşünce 

dizgesinde, hayata ve ölüme, hatta her şeye varoluşsal açıdan yaklaşılmaktadır. Ölüm anlayışı 

da kavramlar çerçevesinde, varoluş alanları, varoluşsal yaşamın en keskin yanını temsil 

etmektedir.  

   Kierkegaard’da Sübjektif ile Objektif Ölüm 

Kierkegaard, ölüm anlayışından söz ederken hem Hıristiyan dininin ölüm anlayışına 

hem de varoluşsal açıdan ölüm kavramına bir çözümleme getirir. Hıristiyan dini için, ölümün 

kendi içinde bir son olmadığını, yaşama bir geçiş yolu olduğunu belirtir (Kierkegaard, 2004, 

30) . 

Kierkegaard’a göre sübjektif olarak anlaşılan ölüm, bir görev hali ya da “ahlaki 

ifadelere sokulan bir görev” olarak düşünülmelidir. Ona göre ölüm, hissedilmelidir ve insan 

yaşamını değiştirecek derecede, önceden yaşanılan bir fikir olarak kendisine bağlanılmalıdır 

(Koç, 1999, 42). Bu durumda ölüme varoluşsal bir perspektiften yaklaşılırsa, her karar ve 

seçim değer kazanır.(Magill, 1971, 38). Yani ölüm, her an başa gelebilecek ya da insanın 

sonlu bir varlık olduğu düşüncesi, yaşamımızı ve özelikle de seçimlerimize özel bir anlam 

katıp, yaşamımızı değiştirir. Çünkü birey Kierkegaard’a göre zaman ve ölümle sınırlı bir 

varlık olduğunu keşfeder keşfetmez seçim yaptığı her an’ın da “ahlaki davranışı” 

gerçekleştirebilmesine imkân veren bir an olduğunu fark eder. İşte bu sebeple Kierkegaard, 
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sübjektif düşünür, aynı zamanda bir ahlak düşünürüdür.  Ölümün kesintisizliğinin, zamanla 

ciddi bir problem haline geldiğini söyleyen Kierkegaard: “Yaşamımın her faktörü ile 

bağlantısı dâhilinde ölümün kesinsizliğini düşünmek benim için giderek daha da önemi hale 

gelmekte (Magill, 1971, 38-39)” sözleriyle dile getirmektedir. Zira bu kesinsizlik ya da 

belirsizlik tüm yaşamı etkilemektedir. 

Kierkegaard, ölümü, içkin ile aşkın olmak üzere de iki açıdan değerlendirir. O, bu 

dünyada kurtuluşa ermenin yolu olarak sübjektif ölümü görür; ancak bu ölüm, bildiğimiz 

anlamda ruhun bedenden ayrılması değildir. Kierkegaard’ın kastettiği bu ölüm, tasavvufi 

anlamdaki “ölmeden önce ölmektir.” Kişinin nefsini dizginlemesi, onu terbiye etmesidir. Bir 

anlamda kişinin kendisini tedavi etmesidir. Bu konuya önem veren Kierkegaard, “bu dünyada 

sübjektif ölme yoluyla tedavi olanların böylece sonsuz yaşama sıçradığı (Shapiro, 1990, 157)” 

görüşündedir. Sınırlı ve sonlu bir varoluşa sahip olan insan, ölüm yoluyla bu sınırlarını aşma 

çabası içindedir. “Her insanın varoluşunda eksiklik duygusu vardır(Geçtan, 2003, 74).” Bu 

eksiklik duygusu, ancak ölüm ile son bulacaktır. Ölüm, seçeneklerin sonu, tercihlerin 

tükenmesi, dolayısıyla beşeri dünyanın son bulmasıdır. Dünyada kendini tamamlama çabası 

içinde olan insanın ölüm ile bu çabaları son bulmaktadır. Bundan dolayı insanın yapıp 

etmeleri ancak ölüm ile nihayete erecektir. Kişinin, birey olabilmesi, yığınlardan sıyrılıp 

kendi kararlarıyla tek başına ayakta durabilmesi Kierkegaard için gerçek kurtuluştur. Ancak 

bu, o kadarda kolay bir şey olmadığını savunur. 

İnsanın doğası gereği zor olanı değil de, hep kolay olanı yapma peşindedir. 

Kierkegaard’ın ortaya koyduğu bu yol ise en zor olandır. Kişi kendisi (asli varoluşunu 

bulması) için kendi isteklerini sınırlamalıdır. Bir anlamda nefis terbiyesi diyeceğimiz bu yolla 

kişi kurtuluşa erecektir. Kierkegaard’ın sisteminde bunun anlamı, kişinin sübjektif ölüm yolu 

ile “ kendi nefsini öldürmesidir(Shapiro, 1990, 157).” Ölüm için, tüm insanların yaşadığı tek 

ortak tecrübe olduğunu söyleyen Kierkegaard, ölümün bireyselliğinden bahseder. Kalabalık 

içindeki yığınları ham bir varoluş olarak değerlendiren Kierkegaard’a göre kişi, topluluktan 

sıyrılmadan birey olamaz. Hayatta iken yığınların arkasına saklanan insan, çoğu kez 

başkalarının yolundan giderek birey olmanın sorumluluğunu almaktan kaçar. Böylesi bir 

birey olmaktan kaçan kişilerin bile hayatta iken en az bir kere saklanamayacakları bir durum 

vardır ki; o’da kendi ölümleridir. İnsan, yalnızca kendi ölümünü görebilir(Pyper, 1998, 133).       

Kierkegaard’ın felsefesinde ölüm, yaşam ile iç içedir. İnsan, dünyaya geldiği andan 

itibaren ölüme yaklaşmaktadır. Yaşanılan her an, bireyi ölüme götürmektedir. Bir anlamda 

yaşam, geriye bırakılmış bir ölümdür. Ölüm ile bu kadar yakın bir yaşam sürdüğünün farkına 

varan insan, şayet bu dünyadan sonraki yaşama inanmıyorsa bu durum, onun için bir 

kâbustur. Attığı her adımda ölümün izlerini görmek, insanı dipsiz bir umutsuzluğa 

sürüklemektedir. Yaşamın anlamı, onun için ölüm ile birlikte farklılaşmıştır. “Kendisine 

ayrılan zamanın sınırlı olduğunun ve bir yaşamının sona ereceğinin bilincinde olmak, insanı 

anlamlı yaşayıp yaşamadığı konusunda kaygılandırır (Geçtan, 2003, 152).” Ölümün 

gölgesinde bir yaşam, hayatın sonlu olduğunun hatırlatılması, dünyevi zevklerin önünü 

kesmiştir. Yaşamdan dünyevi anlamda zevk alamayan insan, artık bu hayatın 
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anlamsızlığından bahseder olmuştur. Kierkegaard, ölüme ilişkin bütün bu anlatımları sübjektif 

ölüm kategorisi bağlamında değerlendirir. 

 Objektif ölüm ise bütün canlılar için mutlak bir gerçektir. Kierkegaard’a göre objektif 

ölüm, genel ve evrensel bir olgudur. Objektif ölüm, kalp atışların durması anlamında da 

kullanılmıştır. Objektif ölüm, dünyevi yaşam süren insana her attığı adımda kendi 

sonluluğunu hatırlatmaktadır. Bu ölüm, organizmanın işlevini yitirmesidir. İradenin dışında 

gerçekleşen bir durumdur. Yaşamın belirlenmiş bir sonunun olması, o yaşamı sürdüren 

insanın da bir sonu olduğu anlamına gelmektedir. Ölümün gelmesiyle birlikte mutlak bir 

karanlığa dalıp bu karanlıkta yok olacaktır. Hayatın bir sonunun olması, kendisinin de fâni 

yaratılışlı olması sebebiyle insan, geleceği hakkında derin bir umutsuzluk içine düşmüştür. 

Diğer taraftan ölümün varlığı, Tanrı’ya inanan kişi için mutlak bir karanlık anlamına 

gelmemektedir. Bu konuya “dinin cevabı, her türlü kötümser bakış ve olumsuz yorumdan 

uzaktır(Yaran, 2002, 54).” “İnsanların dilinde ölüm, her şeyin sonudur(Kierkegaard, 2004, 

16).” Maddi yaşamı kendileri için yegâne yaşam olduğunu düşünenler için gerçekten ölüm, 

her şeyin sonudur. Tüm yaşanabilirliliklerin gerçekleşmeksizin nihayete ermesidir. 

Düşüncesinde aşkın alana yer vermeyen kişi için“Ölüm, yaşama bir anlam veremez; 

doğrusunu söylemek gerekirse bunu bekleyemeyiz de; tersine, ölüm, geçmişe anlamını 

verecek olan bir geleceği acımasız bir biçimde yok ederek yaşamın alacağı her türlü anlamı 

ortadan kaldırır. Üstelik varlığını hiçbir şey üretmeyecek olan bir şeyin devinimsizliği içinde 

dondurur(Mounier, 1986, 939.”  

        Kierkegaard ümitsizliğe düşen insanın, imanında bir sorunun olduğunu söyler. Çünkü 

Kierkegaard’a göre iman umutsuzluğa çaredir. Objektif ölüm düşüncesiyle birlikte 

umutsuzluğa kapılan insanlar, bu ümitsizliğe düşmemek için günlük yaşamlarında mümkün 

olduğunca ölüm kavramından uzak dururlar. Bu düşünce, gerçek bir imana sahip olanlar 

dışında gerçekten rahatsızlık vericidir. İnsanlar,“biz mümkün olduğu kadar ölüm 

düşüncesinden kaçmak istiyoruz. Ölüm düşüncesinin bizi rahatsız etmesini istemiyoruz; 

ancak Hıristiyanlık da ölümü mümkün olduğunca yakınımıza getirmek istiyor, (Kierkegaard, 

1967, 337)” Hıristiyanlar için ölüm, “ne her şeyin sonudur ne de sonsuz yaşam olan tek 

gerçekliğin içinde yitmiş basit bir dönemdir (Kierkegaard, 2004, 16).”  

         Semavi dinlere benzer bir tarzla Kierkegaard, objektif ölümün insan yaşamı için hayati 

bir öneme sahip olduğunu düşünür. Dünyevi yaşamı, ölüm ile nihayete erdiren insan, artık 

farklı bir düzlemde uhrevi yaşamını sürdürecektir. İnanan için bu anlamda ölüm, bitiş değil 

yeni bir başlangıç için bu dünya yaşamı çok önemlidir. 

İnsanların büyük çoğunluğu için objektif ölüm büyük tehlike, istenmez bir hadisedir. 

Bu, daha çok insanların yaşamdan beklentileriyle ilgili bir anlayıştır. Bir anlamda bu kişinin 

yaşama yüklediği değer ile doğru orantılıdır. Yani kişi yaşamdan ne kadar çok şey bekliyorsa, 

ölüm onun için o kadar büyük bir tehlikedir. Bu,“ölüm en büyük tehlike olduğu sürece, 

yaşamdan bir şeyler bekleniyor (Kierkegaard, 2004, 26)” anlamına gelir. Burada 

Kierkegaard’a göre her insan yaşamı, dini olarak tasarlanmıştır, bedensel-ruhsal olan 
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özgürlüğünü baştan yitirmiştir ve varoluşun özü, 'sonsuzluk' özlemiyle yanan insanın 

'sonluluk' çırpınışıdır. Ölümsüzlüğü, ruhun hastalığı dolayısıyla umutsuzluğu olarak açıklayan 

Kierkegaard, benliğe yabancılaşma anlamına gelen umutsuzluktan kaçınmak için, bireyin 

yaratıcısıyla karşı karşıya gelme cesaretini göstermesi gerekliliği üzerinde durmuştur. 

Kierkegaard, bir insanın ölüme bakışı, hayata tümden bakışıyla yakından ilgilidir. 

Çeşitli bakış açıları, inanış ve ölüm tartışmalarında, dünyayı sadece basitçe varsaydığımız 

bakış açısıyla,  yüce bir varoluş düzeni olarak kabul edilen bakış açısı arasında önemli bir fark 

olduğunu ortaya koyar. Kierkegaard, kişisel inancın üzerinde özenle durduğundan dolayı, 

ölüm problemini çeşitli yönlerini açıklayarak ve hatta varlıkçıların pozisyonundan bakışın 

zorluklarını ele alarak anlatmıştır(Kierkegaard, 2011, X / 203-213). 

Kierkegaard, estetik varoluş alanına göre insanın dünyasında ölüm, yalnızca mutlak 

bir sondur, belirsiz bir mutlaktır çünkü bize her an gelebilir. Ölüler, toza ve hiçliğe döner. 

Gerçekte sonu olmayan, ölümsüzlük adını almış bu ayrılış, zamanın elinde hüsran olmuştur. 

Ölüm kendi içinde, varlığın ebedi yok oluşunu, dünyadayken gösterilen farklılıkları bir kenara 

atarak, her şeyin tek bir kalıba ve sona girmesi hususunda kararlıdır. İşte bu, fiziki konumun 

objektif ölüme farklı bir bakışıdır: İnsan fani, âdemoğlu fanidir, kişiler ve kültürler ölür gider, 

aslında her şey ölür gider (Kierkegaard, 2004, 327-339).  “Hiç kimse ölümden geri dönemez, 

hiç kimse dünyaya sürünmeden gelmedi; hiç kimse ona buraya gelip gelmek istemediğini 

veya gitmek isteyip istemediğini sormadı  (Kierkegaard, 1959, 261).” Hayat’ın en güzel ve en 

verimli lezzet zamanları bile ölüme yoldaştır(Kierkegaard, 1987, 49). Bu yüzdendir ki zevk, 

hayatın anlamı olamaz. Eğer insanın kendi kaderi üzerinde hiçbir kontrolü yoksa ve dünya 

zevklerini daim tutamıyorsa, elbette ki yolun gidişatı ve tek sonu ölüm gibi gözükmektedir. 

Ancak buna rağmen hayatın anlamı, ölümdür demek bir çelişkidir. Genç estet bu yüzden 

‘hiçliği’ sadece zevke dair yaşam amacı olarak görmekle kalmaz, ayrıca bütün insanoğlu 

uğraşlarını boş olarak görür. Elini eteğini hayattan çekmiş, tabiri için kısaca ‘boş ve anlamsız’  

bir hayat olarak bahsetmekle birlikte bu kişiyi yakılmakta olan bir ölünün mezarına 

atlayabilen biri olarak görüp tüm insanlığı olabildiğince çabuk yakabilecek potansiyeli olan 

kişiye benzetir. Genç adam, bu yüzden kendisi için şunu keşfetmiştir ki, hayatın anlamı, 

yaşamı anlamsız kılan şeyler olamaz, ayrıca onu basit bir biyolojik çalışma olarak göremez. 

Çalışmada zevk de, anlamsızdır. (Watkın 1990, 66). Kierkegaard’ın genç esteti, bu yüzden 

nadir gelen zevk zerrecikleriyle bölünmüş yaşamı intihar eğilimli olan bir depresyonlu bir ruh 

hali ile geçer zamanı. Varlık problemini ölüm gerçeği ışığında kabul edecek kadar 

hassaslaştığından dolayı, onu, onun için anlamsız olan sonu yaşamak yahut ölmeyi istemek 

arasında bir noktada bırakmıştır. Yine de genç adamın ‘son estetik hayat görüş’üne ulaşması 

umutsuzluk içinde büyük bir başarıdır. Düşüncesizce ve suçlayarak yüzeysel etkenlerin 

üzerinde duranlar, kendi üzüntüleriyle yüzleşen ve varlığın manasını gösteren insanlara 

nazaran gerçeklerden oldukça uzaktadır (Watkın 1990, 68-71). Burada Kierkegaard, hazcı 

yaşamını sürdüren prototipteki bireyin durumunu analiz etmiştir.    

Kierkegaard’a göre birey, salt madde ve mananın; ruh ve bedenin birleşmesiyle birey 

olunmamaktadır. Doğuşuyla birlikte şekilsiz bir biçimde dünyaya gelen insan yapıp 
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etmeleriyle daha sonradan kendisine şekil verecektir. Varoluşçuluğun en temel öğretisi olan 

bu anlayışa göre insan, kendi varoluşuna sahip çıkarak bu dünyadaki yerini belirleyecektir. 

Buna göre gördüğümüz herkes de, gerçek bir varoluşa sahip değildir. Kimisi, benliğinin 

farkına varıp yığından sıyrılarak tek başına birey olmanın ağırlığını taşırken, kimisi de yaşamı 

boyunca ham bir varoluşa sahip olduğunun farkında bile olmayacaktır. Kierkegaard da 

insanlar arasında böylesi bir ayırım yapar. Ona göre, bu dünyada tek başına ayaklarının 

üzerinde duramayan kişi, gerçekten yaşıyor değildir. Yani ona göre böylesi kişiler hayatta 

iken ölüdürler. Kierkegaard gerçek yaşamı, hayatı bütün ayrıntısı ile anlayan ve kendi 

varoluşunu, hayat ve ölüm üzerine temellendirir.  

Sonuç 

İbn Sina ile Kierkegaard için Tanrı hayatın merkezi konumundadır. Bu sebepten 

dolayı bütün hadiseler onunu bilgisi ve takdiri altındadır. Ölüm veçhesi kendiliğinde veya 

organizmanın bir nedenselliği sonucunda oluşan bir durum değildir. Her iki filozofta da 

ölümü, somut ve soyut kavramsal analiz şeklinde olmak üzere iki şekilde ele almıştır. 

İbn Sina’ya göre ölüm;  İradi ölüm olarak bedenin dünyevi hazlardan, lezzetlerden ve 

zevklerden vazgeçmesidir. İradi ölüm, iradi hayat ile iç içedir. İradi hayat, insanın dünya 

hayatında, yeme, içme, arzular, şehvetler, gibi her türlü maddi lezzetlerdir. İnsanoğlu çift 

kutuplu bir yaratılış nizamına sahiptir. İnsanın ham maddesi, bir taraftan balçık bir taraftan da 

ruhtur. İnsanlar balçıktan sıyrıldığı oranda ruha daha çok yaklaşırlar. Bu durum iradi hayatı,  

nefsin heva ve isteklerini dizginlemek ile mümkün olabilmektedir. İslam düşüncesinde bu 

durumu nefis terbiyesi olarak ifade edilmektedir. Kişinin yaratıcı karşısında asli görevlerini 

yerine getirmesinde iradi ölümün önemi çok büyüktür.  İnsanın iradi olarak ölmesinde ki 

gaye, tabi olarak yaşaması içindir. 

Kierkegaard’ın belirttiği sübjektif ölüm, kavramsal olarak farklı olsa da aynı anlama 

gelen bu ölüm; ahlaki ifadelere sokulan bir görev olarak düşünülmüştür. Kierkegaard’a 

sübjektif ölüm, bu dünyada kurtuluşa ermenin yolu olarak görür; ancak bu ölüm, bildiğimiz 

anlamda ruhun bedenden ayrılması değildir. Kierkegaard’ın kastettiği ölüm (İbn Sina’nın 

belirttiği iradi ölüm gibi) tasavvufi anlamdaki “ölmeden önce ölmektir.”Kişinin nefsini 

dizginlemesi, terbiye etmesidir. Bir anlamda kişinin kendisini tedavi etmesidir. Sınırlı ve 

sonlu bir varoluşa sahip olan insan, ölüm yoluyla bu sınırlarını aşma çabası içindedir. “Her 

insanın varoluşunda eksiklik duygusu vardır. Yaşamın anlamı ölüm ile birlikte farklılaşmıştır. 

Ölümün gölgesinde bir yaşam, hayatın sonlu olduğunun her hatırlatılması, dünyevi zevklerin 

önünü kesmiştir. İradi ölümün sonsuz yaşam için hazırlığı için teist varoluşun temel 

dinamikleridir. İbn Sina’ya göre, bedenimiz bizi bu dünyada hakiki lezzetten mahrum 

bırakmaktadır. Bu dünyada iradi yaşama dikkat etmeyenler her ne kadar hayatta lezzet 

aldıklarını düşünseler de yine de dünyadaki hakiki lezzetlerden mahrum kalmaktadırlar. İbn 

Sina iradi hayat insanların kendi içindeki dürtüleri terbiye etmesi gerekliliğini vurgular. İradi 

hayat terbiye edilmediği zaman Kierkegaard’ın belirdiği estetik varoluş alanı olan (hazcı 

yaşam alanında) yaşar. İbn Sina’daki iradi hayat, kişinin nefsini dizginleyemediği ve heva 
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hevesine göre olan hayat biçimi, Kierkegaard hazcı yaşam olarak belirttiği yaşam alanına 

denk düşmektedir. 

Bu hazcı yaşam tahakkümüne kapılan birey, paradoksal bir zevk hülyası içindedir. 

Sorumluluk duygusundan uzaklaşarak tek amacı olan maddi doyumdur. Sabit ahlaki bir 

hedefi yoktur. Günlük eğlencelere dalan, gelecek kaygısı olmadan, yığınlar içinde 

kaybolmuştur. Etrafındaki her şey onun yaşamını şekillendirmektedir. Bu yaşamı sürdüren, 

kendisinden ve etrafından duyarsız bir şekilde sadece nefes almaktadır. Kendisine ve 

başkasına göre hiçbir özelliği ve özgünlüğü yoktur. Yığın nereye giderse o da oraya gider. 

Kendine göre belirlenmiş ve sınırları çizilmiş bir yaşamı yoktur. Değer sistemini sahih bir algı 

üzerine oturtmadan; başkalarının tercihlerine ve seçimlerine göre yaşar, kendi yaşamını değil 

başkalarının seçtiği bir yaşamı yaşamaktadır. Hazcı yaşamı sürdüren bireyde çoğu zaman bir 

umutsuzluk ruh hali mevcuttur. Ve zamanla birtakım kaygılar duymaya başlar. (Bir insanın 

kaygılarından kurtulabilmesi için tek yol, kendi varoluş sorumluluğunu üstlenebilmesidir.) Bu 

sorumluluğu üstlenemediği için, yaşamla yüzeysel ilgilenir ve kalabalıktan ayrılmaz. (Bu 

yüzden de kalabalıklarla koşanların iç yüzündeki umutsuzluk çoğu kez fark edilmez.) Bu tip 

bireyler bir süre sonra kendi benliklerini kaybedip başkasının benliğini model alır. Çünkü 

hayatıyla ilgili tek bir kararı bile alamaz. Başkasının kararlarını alıp içselleştirmeden bunları 

hayatına tatbik eder. Kendilerine ait olmayan kararların uygulamasından dolayıdır ki hazcı 

yaşam sürdürenler, bir iç huzursuzluğu duymaktadır ve bir arayış içindedirler.(Taşdelen,2004, 

164-186) İbn Sina’da kişi, heva hevesine dayalı yaşamdan(hazcı yaşamdan) kurtulduğunda 

iradi ölüm gerçekleşir. Nefis, hakiki var olanlara, hakiki güzelliklere ve hakiki lezzetlere 

mutabık olan aklî âleme intikal edecektir. İradi ölüm tabii yaşam güzelliği için bir 

zorunluluktur. Kierkegaard’a bu bakış açısını kavramsal olarak sübjektif ölüm olarak 

adlandırmaktadır.  İradi ölüm ile sübjektif ölümün asıl vurgusu, sonsuz yaşam için nefis 

terbiyesinin diğer adıdır. Sübjektif ölüm ahlaksal varoluş ve ondan sonra ise dinsel varoluşa 

geçişi ifade eden bir durum olarak görülür. Bu ölüm biçimi her iki filozofta reel ölümün 

dışında kendi bireysel varoluşlarının amacına uygun oluşturulan iradi ve sübjektif ölümdür. 

Gerek idealist akıl olsun gerek İslam düşüncesinde kişinin kendini bilmesi yaratıcıyı 

bilmesinden gelir, kişi kendini bilirse yaratıcıyı bilir, İbn Sina’da kendi bireysel varoluşunu 

bilen (Kendini tanıyan, benliğinin farkına varan, tefekkür eden)  kişi olarak Allah’ı bilir, 

nefsini bilir, onu dizginler iradi olarak nefsini öldürür. Kierkegaard ise birey İbrahim gibi 

toplumsal kuralların dışında İlahi emri yerine getirir bütün sevgileri dizginler iman etiği için 

ve sübjektif ölümü ebedi dirilişe tercih eder. Sübjektif ölüm ile iradi ölüm yukarda da izah 

etiğimiz gibi erdemli yaşamın ve erdemli ölmenin diğer bir adıdır. 

İbn Sina’da tabi ölüm; insanın her hangi bir şekilde ruhunun bedeni terk etmesidir. 

Yani organizmanın işlevselliğini kaybetmesi, ruhun bedeni terk etmesidir. Ölüm, ruhun 

âletlerini kullanmasını terk etmesidir. Kierkegaard ise bu ölümü şeklini objektif ölüm olarak 

belirtmiştir. Kierkegaard; kavramsal olarak; biyolojik ya da objektif ölüm,  herkes tarafından 

anlaşılabilen genel ve evrensel olan gerçek ölümdür. İbn Sina’nın değindiği tabii ölüme denk 

gelmektedir.  İnsanoğlunun belli bir sonunu gelmesi ile ruhun bedeni terk temsidir. İbn Sina 
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ile Kierkegaard’a, ölüm dediğimiz şey, insanın varoluşunun gereğidir. Tabi hayat’a hazırlık 

iradi veya sübjektif ölümün gerçekleşmesi ile mümkündür. İnsanoğlunun reel ölüm ise tabii 

ve objektif ölümün gerçekleşmesidir. Kierkegaard ile İbn Sina her ne kadar farklı zaman 

yaşamış ve farklı düşünce ırmakları içinde olsalar da kadim gelenekten etkilenen bir lisan ile 

ölüm problemine yükledikleri anlam ile insanlığa söyleyecek ortak bir dilleri olmuştur. 
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SANATTA DENGE UNSURUNUN SANAT YAPITINA KAZANDIRDIĞI ESTETİK 
DEĞERLER 

            
Ekin BOZTAŞ∗∗∗∗                    Nazan DÜZ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Öz 
Bir sanat yapıtında aranan, birlik, bütünlük ve devamlılık gösteren bir 

kompozisyondur. Temel sanat ilkeleri, temel sanat öğelerinin bir sanat yapıtındaki düzenli 
dağılımını ve birbiriyle uyumunu sağlayarak yapıtı değerli kılan görsel denge unsurunu 
oluşturur. Bu alışveriş, sanatın temel öğeleri ve ilkeleri ile oluşan kompozisyonda gerçekleşir. 
Dengeli bir kompozisyonda biçim, yön, boşluk, mekân, derinlik her şey yerinde ve ölçülüdür. 
Ancak yapıtı oluşturan bütün, kendi parçaları içinde bir zorunluluk karakteri gösterir. 
Zorunluluk, sanat öğelerinin miktar ve oranlarındaki zıtlıkları sağlamaktır. Çünkü estetik 
değer, bütünlüğün oluşturduğu zıtlıkların dengesindedir. Yapıttaki temel öğelerin düzenli 
dağılımı ve diğer öğelerle dengeli ilişkisi; tıpkı bireyin dünya üzerindeki yerine, diğer 
insanlarla ve toplumlarla ilişkilerinin düzenli olmasına benzer. Dolayısıyla bu araştırmaya 
temel etken; temel tasarım çerçevesinde bir sanat yapıtını değerli kılan ‘denge’ unsurunun 
estetik ölçütlerde önemini belirtmek ve bireye yaratıcı bir insan olma yolunun kapılarını açan 
iyilik, güzellik, doğruluk, faydacılık ve farkındalık olgularının sanat eğitimi yoluyla 
kazandırılabileceğini vurgulamaktır. 

Anahtar Kelimeler: denge, sanatta denge, sanat yapıtı, estetik değer, sanat eğitimi 
 

AESTHETIC VALUES GAINED TO A WORK OF ART BY THE ELEMENT OF 
BALANCE IN ART 

Abstract 
What is desired in a work of art is a composition which has coherence, cohesion and 

continuity. Basic principles of art forms the visual elements of balance which make an art 
work valuable by rendering the even distribution of basic elements of art and creating a 
harmony between them. These relations exist between basic principles and elements of art and 
the composition created. In a balanced composition, the style, the direction, the space, the 
setting and the depth are appropriate and reasonable. However, the whole which forms the art 
work displays an essential character within the parts. This essentiality means rendering the 
contrasts within the amount and ratio of works of arts. Because the aesthetic value is in the 
balance of contrasts formed by the whole. The even distribution of the basic elements in a 
work and their balanced relation with the other elements resembles an individual’s place in 
the world and his having a harmonious relation with other individuals. Therefore, within the 
framework of basic deign, this study seeks to, with aesthetic criteria, emphasize the 
significance of an element of balance which renders a work of art valuable and also seeks to 
emphasize the fact an individual can gain concepts such as beauty, sincerety, utilitarianism 
and awareness through art education. 

Key Words: balance, balance in art, work of art, aesthetic value, art education. 
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1. GİRİŞ 
 
Mağara resimlerinden günümüz kavramsal sanat yapıtlarına kadar, sanat binlerce yıllık 

serüveninde döneminin yaşam koşulları, teknolojisi, ekonomisi ve siyasî yapısı ile olan 
ilişkisinde, kazandığı değerler bütününe göre insanlığın evrensel değer yargılarının 
oluşmasına katkı sağlamıştır. Öznel bir kavram olan değer; kendince taşıdığı öneme göre 
insanın, insanlığın, nesnelerin, olayların, olguların yerini belirlemeye yarayan soyut ölçüdür. 
Değer, sadece güncelin değil, binlerce yıllık tarihin ve kültürün de değdiği karşılıktır. İyinin 
kötü, güzelin çirkin, yararlının zararlı ile ilişkisinde olduğu gibi zıt niteliklerle kazandığı 
anlamın bilinmesidir. Hançerlioğlu (1996: 54) ‘değer’e; nesne ve olayların, insanca önemini 
belirleyen niteliği …’ diyerek bir tanımda bulunur. Değer, ruhbilimsel anlamda nesne ve 
olguların bireysel ve öznel önem taşıyan niteliğini dile getirirken sanatın değeri ise: 
‘…kişilerin yaşamı için ifade ettiği şey ve insanların yaşamındaki yeridir’ (Kuçuradi, 2003: 
41). 

 
İnsan fiziksel ve duyusal yeteneklere sahip bir varlık olarak, var olduğu andan itibaren 

doğayla iç içe olmuştur. Yaşadığı çevrenin koşullarına karşı verdiği yaşam mücadelesinde 
çözüm yollarını yine doğada bulmuştur. Nietzsche’ye göre düşüncenin, sanatın ve yaratmanın 
ana kaynağı doğadır (Nietzsche, 2003: 10). Çünkü doğa bizi çevreler, besler bir bakıma yol 
gösterir. Bilmek, doğayı anlamak, kişinin kendini kavramak, onun evrendeki sınırlarını 
tanımaktır. Bu engin yetiler aracılığıyla sanat, doğanın özünden sesler getirerek, onun yaratıcı 
gücünü, bütünlüğünü ortaya koyan, bize bildiren ve evrenin gizli kapılarını aydınlığa açan 
yaratmalar dizisidir. Bu yaratmalar bir diğer adıyla ‘…Sanatsal etkinlik, düşüncenin kendini 
somutlaştırmak amacıyla sanat yapıtı ürettiği etkinliktir’ (Lenoir, 2005: 114). Sanatsal 
etkinliğin başlangıç aşamasında, sanatçı değer kavramını sorgulayarak etkinliğine başlar. 
Yaşadığı çevrenin sosyal ve kültürel olgularıyla, aldığı eğitimle, kazandığı tecrübe ve 
deneyimle sanatçı üslubunu oluşturur.  

 
Sanatta ‘değer’; tüm karşıt kavramların, insanın algıladığı ve algılatmaya çalıştığı, 

yapıta yüklediği, sanatçı ve izleyicinin uyumlu birlikteliği ile gerçekleşir. Bu noktada etik ve 
estetik kaygı devreye girer. Estetik kaygıyı yaşayan sanatçı, ideale ulaşma çabasıyla, yapıtını 
değerli kılacak unsurların sadece belirli kurallara dayanan bir kurgu olmadığını, aynı zamanda 
coşkunun ve hazzın da gerekliliğini bilinçaltında hisseder. Çünkü bu, ona doğa tarafından 
verilmiş bir lütuftur. Bu konuda Özturan, Afşar Timuçin’den şu yorumu alıntılar: 

 

Sanatta değer, doğrudan doğruya yapıtın insani anlamlarıyla, bu anlamlar 
çerçevesinde özellikle geleceğe açık bir insani etkinliği bize duyuruşuyla 
belirgindir. Yalnızca sanat, estetik değer kavramlarını, gerçek anlamda ‘güzel’i ve 
‘çirkin’i getirir. Estetik değerin kaynağı doğada değil, insanın içsel 
zenginliklerindedir (Özturan, 2002b). 

 

Dolayısıyla sanatçının yaşamı boyunca düşünce dünyasındaki biriktirdiği tüm deneyim 
ve birikimler değersel alt yapıyı oluşturur. Duyusal ve öznel olduğu için soyut bir kavram 
olan ‘değer’in ana kaynağı bireyin felsefi dünyasıdır. Sanatçı bu aşamada mutlu-üzgün, 
neşeli-öfkeli, cesur-ürkek, umutlu-karamsar, soran-cevaplayan, sorgulayan-kabullenen ve 
bunun gibi pek çok duygu yoğunluğu yaşar. Bu duygular sanatçının değer alt yapısındaki 
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birikimlerle birleşir ve yapıt doğar. Bu birikimler ne kadar güçlüyse bu süreç, o kadar 
doyurucu olur ve geleceğe güçlü değerler bırakır. 
 
2. YÖNTEM 

 
Bu araştırma, betimsel tarama modelli ve içerik analiz tekniği kullanılarak yapılmış bir 

çalışmadır (Karasar, 1998: 76-81; Balcı, 2007: 184-187). Veriler; yazılı ve görsel malzeme 
taraması ile toplanmış, varolduğu şekliyle betimlenmiş ve içerik analizi tekniği kullanılmıştır.  
Araştırma, resim sanatında denge unsuru ve dengenin oluşturulması, fizikteki antropi yasası 
ile resim sanatındaki denge ilişkisi, yapıtın estetik değer ölçüleri ve estetik değerlerin bireye 
kazandırılmasında sanat eğitiminin rolü alt başlıklarından oluşmaktadır. Bu alt başlıklar 
makalenin bulgular bölümünde; tartışma ve öneriler makalenin sonuç bölümünde ele 
alınmıştır. 
 
3. BULGULAR 
 

3.1.  Resim Sanatında Denge Unsuru 
Etrafımızda gördüğümüz her şey madde ve enerjiden oluşur. Doğada devamlı dönüşüm 

halinde bulunan dengeli bir enerji akışı vardır. Bu enerji akışı herhangi bir yerde bir bozukluk 
veya aksaklığa uğrarsa doğadaki tüm oluşumları etkileyen bir dengesizlik başlar. Denge, tüm 
canlı ve cansız varlıklarda olduğu gibi doğanın bir parçası olan insanın fizyolojik ve 
psikolojik yapısında ve dolayısıyla yaşantısında da mevcuttur. Bu yapılarda meydana gelen 
herhangi bir bozukluk veya aksaklık dengenin bozulmasına neden olur ve insanın tüm 
yaşamını etkiler. Dengesiz yaşama sahip bireylerin oluşturduğu toplumlarda sosyal, ekonomik 
ve felsefi kargaşa yaşanabilir. Yapıttaki enerji döngüsü de böyledir. Sanatçı yaşamındaki 
dengeyi, karşılıklı enerji alışverişinde bulunduğu malzemede arar. Bu alan, düzenli bir 
bütünlük içinde dağılım gösteren öğelerin, enerjiyi kesintisiz bir biçimde diğer öğelere 
aktardığı alandır. Böylece kompozisyon dinamik ve akıcı gerilimlere sahip, dengeli bir yapı 
sunar. Öğelerin dağılımı düzensiz ise bu dağılım, enerji akış yollarını kopardığı için yapıt 
denge unsurundan yoksun olur. Bu durumda dengesiz bir yapıt estetik değer taşımadığı için 
kabul görmeyebilir.  

 
Resim sanatı, duyguların uzamsal bir boşlukta hayal edilerek, iki boyutlu yüzeye 

yerleştirilmesidir. Bu alan, sanatçının düşünce ve yaşantılarının şekillendiği boş bir yüzeydir 
ve sanatçı bu yüzey üzerinde estetik enerji yaratma kaygısı taşır. İnsan, tek gözüyle ya da iki 
gözüyle bakarken çevresini kuşatan sonsuz evreni, yatay ve dikey olarak sınırlandırır. Aslında 
bulunduğumuz mekân içinde, her farklı bakış açısı farklı bir fiziksel sınırlandırmadır. 
Sanatçının iki boyutlu yüzeyi sınırlandırma eylemi önce zihninde bilişsel olarak gerçekleşir ve 
sonra yüzeye uygulanır (Kılıç, 2003: 39-40). İki boyutlu yüzey bizim enerji alanımızdır, bir 
sınırı vardır ve bu alanda kullandığımız tüm öğelerin bir uyumu olan dengenin aranması ve 
sağlanması gerekir. Çünkü sanat yapıtını değerli kılan en önemli estetik öğe ‘denge’dir.  

 
Sanatçı biriken enerjisini yapıtına aktarma eğilimi içinde bulunur ve quantum enerji 

alanı dediğimiz resim alanıyla, karşılıklı enerji alışverişlerine girerek enerjisini dışa vurur. 
İnsanın bu iki boyutlu resim yüzeyini doldurmak istemesine psikolojik açıdan yaklaşılırsa, 
Tansuğ’a göre (1988: 66-67); ‘…doğayla insan arasındaki birliği kapsayan biçim eğilimleri, 
insanın akıl ve gözlem yoluyla doğadaki bilinmezliği kaldırdığı, tüm sırları açıklığa 
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kavuşturduğu bir davranışı belirler.’ Doğa, hoşa giden mutluluk veren muhteşem bir varlıktır. 
İnsan doğadaki dengeye her zaman gıptayla bakmış, bir bal peteğinin sistematik dizilişine, bir 
kar tanesinin kristalize yapısına duyduğu hayranlığı ve bunlardaki dengeli yapıyı kendi 
yaratımlarına uyarlamıştır. Çünkü sanatın en yaygın tanımı olan; insana her zaman hoş 
duygular yaşatma amacı, yapıtta plastik öğelerin orantılı dağılımı ile sağlanır. 

 
Resimdeki dengeyi; ‘Genelde, karşıt iki gücün denk gelmeleri ya da birbirlerine egemen 

olmamalarından doğan göreli ve geçici durum’ olarak tanımlayan Erzen’e göre (Eczacıbaşı 
Sanat Ans. Cilt 1, s.444); ‘…bir kompozisyonda, renk, ölçek, açı, yön ve ışık tonu gibi biçim 
öğelerinin birbiriyle çelişki içinde algılanmalarını sağlayan, bunların karşıt değerlerini 
yumuşak geçişlerle birbirine yaklaştıran, ya da bir bütün olarak algılatan bir tasarım sonunda 
elde edilmiş niteliktir.’ Denge, sanat yapıtını oluşturan tüm sanat öğelerinin oluşturduğu 
bütünlüğe dayalı düzenin yarattığı dinamik bir etkidir. Bu nedenle denge, azlık-çokluk, 
büyüklük-küçüklük, incelik-kalınlık, sertlik-yumuşaklık gibi karşıtlıklardan oluşan bir gerilim 
ve bu gerilimin yarattığı uyumun gösterdiği bütünlüktedir (Gençaydın, 1993: 78). Öncelikle 
yapıtta başarılı bir kompozisyon gerekir. Kompozisyon, kavramsal ve görsel öğelerin (nokta, 
çizgi, renk, doku, boyut, biçim, yüzey) belirli, bir düzen içinde ve birtakım ilkelerle bir araya 
gelmeleri ile oluşur. Böylece doğadaki düzenli enerji dağılımı yapıta aktarılmış olur. 

 
3.2. Fizikteki Antropi (Entropi) Yasası ile Resim Sanatındaki Denge İlişkisi 

Fizikteki denge, birbirlerini karşı yönlerde çekmeye çalışan iki güç arasında gerçekleşir 
ki bu tanım görsel denge içinde geçerlidir (Genç ve Sipahioğlu, 1990: 69). Fizik kurallarına 
göre dengesiz bir yapı görsel algılama açısından dengede olabilir. Çünkü hem fiziksel hem 
görsel denge, her şeyin durma noktasına geldiği bir dağılım durumudur (Kılıç, 2003: 45). 
Farklı biçimlerin bir sistem içinde bulunması ya da sistemlerin kendi aralarında bir bütünlük 
oluşturması sonucu ortaya çıkan denge unsuru, dengelenme olasılıklarına bağlı olarak 
fizikteki termodinamik yasalar olarak adlandırılan antropi (entropi) ve diğer yasalara bağlı 
olarak gerçekleşir (Karayağmurlar, 1993: 159). Antropi; termodinamik'te, bir sistemin atomik, 
iyonik ve moleküler düzeyde düzensizliğini temsil eden parametre olarak tanımlanır 
(http://www.itusozluk.com/). Başka bir ifadeyle antropi; ‘…termodinamik bir sistemin başka 
sistemlere iş biçiminde aktarabileceği enerji miktarını gösteren özelliği ya da durum (hal) 
fonksiyonu’dur (Ana Britannica, Cilt 8, 1992: 210). 

 

Bir sistemin ‘düzensizliği’, sistemin alabileceği mikroskopik hallerin sayısına 
bağlıdır; sistemin düzensizliği arttıkça makroskopik hali gerçekleştirecek 
koşulların bağlayıcılığı azalır ve makroskopik hali karşılayan mikroskopik 
hallerin sayısı büyür. Demek ki antropi düzensizlikle artar. Antropinin ‘bilgi 
eksikliği’ni de ölçtüğü söylenir; bu da antropi büyüdükçe sistemin makroskopik 
haline ait bilgileri kullanarak sistemin içinde bulunduğu mikroskopik hali duyarlı 
bir biçimde belirleme olanağının azaldığını gösterir. Bir sistemin denge halinin, 
son (Ω) maksimum değerine, dolayısıyla maksimum antropiye denk düştüğü 
kanıtlanabilir. Yalıtılmış bir sistem, kendiliğinden denge haline doğru değişime 
uğrar ve bu değişim sırasında antropisi artar (Büyük Larousse, Cilt 6, 1986: 
3734). 
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 Resim sanatındaki fizik denge, bizim algılarımıza bağlı olarak var olan dengedir. Bu 
algı; hareket, yön, ağırlık, derinlik, alt, üst, iç, dış gibi öğelerden oluşan psikolojik bir 
belirlemedir (Karayağmurlar, 1993: 162). Fizikte olduğu gibi karşı yönlerden birbirini 
çekmeye çalışan güçlerin oluşturduğu denge, sanat yapıtındaki denge içinde geçerlidir. 
Yapıtın en küçük öğesi olan nokta, noktaların yan yana diziliminden oluşan çizgi ve bu iki 
öğenin sık kullanımından doğan leke (değer), alandaki zıt dağılımları ile antropik bir özellik 
gösterir. Boşluk, düzlem, derinlik, hacim oluşturmak için kullanılan yön, ölçü, oran ve miktar 
zıtlıkları ile yapıt sistemli bir bütünlük içinde estetik değer kazanır. 

 
Aslında ‘… fiziksel ya da görsel olarak denge, tüm hareketin sona erdiği bir dağılım 

durumudur’ (Genç ve Sipahioğlu, 1990: 70). Dengeli bir düzenlemedeki öğeler, biçim, renk, 
değer, doku, yön, aralık ve ölçüleri kendi aralarında bir karşılaştırma gerekliliği yaratırlar. Bu 
öğeler ortaya çıkan değerleri açısından tartıldıklarında genel bir denge duygusu vermeli, 
herhangi bir biçim ya da bir grup ağır basarak düzenlemenin ağırlık merkezini kendine 
kaydırmamalıdır. Ağırlık merkezleri birden fazla olduğunda, her merkez güçlü olmalı, ancak 
bu mücadelenin sonunda yine ağırlık merkezi, düzenlemenin ortasında, yakın bir yerinde 
kalabilmelidir. Dengenin bozulduğu durumlarda, dengeyi sağlayacak öğeler düzenlemeye 
eklenebilmeli ya da çıkartılabilmelidir (Güngör, 1983: 96). Örneğin koyu renkli ve büyük 
boyutlu görsel unsurlar, küçük ve açık tonlu unsurlardan daha fazla optik ağırlığa sahiptir. Ya 
da siyah, beyaz ve grilerden oluşmuş bir çalışmanın bir yerinde kullanılan canlı bir renk, optik 
dengeyi bulunduğu yöne kaydırabilir.  
 

Dolayısıyla ‘… Einstein’in bulduğu doğadaki karşılıklı dengeyi ifade eden 
‘maddenin sakınımı yasası’ içinde yer alan ‘Einstein eşitliği’, bütün varlıkların 
karşılıklı ilişkilerinde itme ve çekmeye dayanan bir dengeyi tanımlar. Bu yasaya göre 
her varlık, aynı zamanda bir enerji birikimidir. Enerjinin varlığı, maddenin varlığının 
koşuludur. Canlı ve cansız sistemlerde karşımıza çıkan bu durum, bir başka boyutta, 
sanat yapıtlarında da görülür’ (Karayağmurlar, 1993: 157). 

 

Denge kuvvetlerin ve ağırlıkların eşitliği ilkesine dayandığından sanatta denge 
kesinlikle her şeyi aynı düzeye getirerek eşitlemek anlamında ele alınmamalıdır (Gençaydın, 
1993: 78). Kompozisyonda en önemli ilke bütünlük ve bu bütünlük arayışındaki çeşitliliktir 
her öğenin bütüne ait ve uygun olması durumudur. Boşlukta uyum ve denge arayışı ile insanın 
duyarlığını görsel biçim diline aktarma istemi kendini ve nesneleri idealleştirdiği, onlarda 
ölümsüzlüğü bile arayıp bulduğu ölçüde bir boşalma, bir kurtuluştur. Bu davranışta en önemli 
rol boşluk ve derinliğindir, yani uzayındır (Tansuğ, 1988: 67).  

 
Sanat ve fizik yasalar arasındaki ilişkiyi ve sistem içindeki denge unsurunu araştırmak 

için varsayılan kapalı sistem olgusu, bize göre oldukça düşük bir olasılığı simgeler. Çünkü 
evren kapalı bir sistemdir. Olasılığı yüksek olan devinimi nedeni ile bütün sistemler birbiriyle 
sürekli enerji alış verişinde bulunurlar. Bunun nedeni ise evrendeki sürekli oluşum gereğidir. 
Sanat yapıtının açık ve kapalı sistem olgusunu içinde barındırması sonucu, enerji alış 
verişlerinin belli noktasında canlılık sona ererken belli noktasında en üst dereceye ulaşması, 
antropinin olasılığı yüksek olana doğru yönelmesini gösterir. Bu durumu sanatçı ve yapıt 
arasındaki enerji alışverişi olarak değerlendirebiliriz. Yapıt canlı bir sistemi yani açık sistemi 
simgeler. Biten sanat yapıtında ortaya çıkan denge durumu, fizik kural açısından olasılığı 
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yüksek bir noktada kapalı bir sisteme dönüşür. Yapıt içindeki plastik öğelerin birbiriyle yan 
yana, alt alta, üst üste, öne arkaya gelme gibi birçok olasılıkları vardır. Yapıttaki denge, 
nesnel parçaların fiziksel ve tinsel dengelenişini ifade eder. Sanat yapıtı, sınırlarını aşarak 
insana sunduğu bilgi ile ifade değeri çok yüksek bir olasılığı açıklar (Karayağmurlar, 1993: 
159-160).  

 
Bu olasılıklarla birlikte maddeyi resim alanında plastik öğeler olarak ele alırsak nokta, 

çizgi, leke ve bunların hareketleriyle birlikte bir araya gelmeleri, ya da bunlardan herhangi 
birinin alandaki konumu, yönü, ölçü ve aralığı büyük bir enerji patlaması sağlar. Kuşkusuz 
bunu sağlayan sanatçıdır. Ancak bu durum rastlantısaldır. Çünkü kuantum fiziğine göre iki 
şey aynı anda olamaz, düşünce önce beyinde oluşur ve bunun için belli bir süreç gerekir. 
Düşün gücündeki enerji birikimi, öznel bir tavırla yüzeye aktarılır. Burada el, enerji 
aktarımını sağlayan ileticidir.  

 
3.3. Resimde Dengenin Oluşturulması  

Resimde görsel denge çok değişik yollarla elde edilebilir. İki boyutlu yüzeyde figürlerin 
sayısı, yeri, dağılımı gibi kompozisyon hiyerarşik bir yapıda ya da dağılmış eşit ağırlıkla 
kurulabilir. Kompozisyon öğelerinin boyutları, yerleri, simetrik olup olmadıkları, eşit olup 
olmadıkları ve yönleri kompozisyonda belirsizlik ya da belirlilik yaratır. Denge arayışı, 
öğelerin bu durumları dikkate alınarak belirlenir. Burada eserin soyut ya da figüratif olması 
etkili değildir, çünkü denge her türlü üslupta yapıt için gereklidir. Becer (1997: 68)’e göre; 
dengeli bir tasarım yüzeyine iki ya da daha fazla sayıda görsel unsuru yerleştirmek, orantı 
sorununu doğurur. Orantı boyutlar arası ilişkilerdir. Tasarım yüzeyinin eni ile boyu, görsel 
unsurların genişlik ve yükseklikleri ile bir arada oluşturdukları kitlenin ya da kitlelerin 
boyutları arasında daima orantılı ilişkiler vardır. Bir görsel unsurun tasarım içindeki diğer 
unsurlarla kurduğu orantısal ilişkiler, algı ve iletişimi doğrudan etkiler. Genişliğin uzunluğa, 
renkli olanın renksiz olana, bir ölçünün diğerine eşit olduğu tasarımlar, monoton ve tekdüze 
görünür. Zıtlıkların dengesi her zaman bir uyumu ve dengeyi beraberinde getirir. Kusursuz bir 
sanat eserinde bütün elemanlar birbiriyle bağlantılıdır; bunlar birleşerek bir bütünlük kurarlar; 
bu bütünlüğün değeri ayrı ayrı elemanların değerinden daha üstündür. Kuşkusuz anlam zıtlığı, 
biçim zıtlığı veya görsel öğelerin zıtlığı ile tasarımın niteliği artırılabilir. 
 

Bir tasarım simetrik denge ve asimetrik denge olmak üzere iki farklı denge içinde 
düzenlenebilir. Simetrik dengede; şekil, yön ve mekânda iki yana, iyi orantılanmış ve 
dengelenmiş parçaların oluşturduğu genel bir yapı akla gelir. Ayrıca hayali bir çizgi ya da 
düzlemle ayrılmış iki yönlü biçim benzerliği de simetrik olarak tanımlanabilir. Birbirine eşit 
sıralanmış olarak kurulan bu denge, simetrik öğelerin hiçbir değişime olanak tanımayacak 
ölçüde kurgulanmasıdır. Simetrik denge, kesin kararlı oturmuş bir kompozisyonu oluşturur. 
Ancak fazla ilgi uyandırmaz, daha çok durağanlık çağrışımıdır. Nitekim sanatçılar tarafından 
çok tercih edilmez. Sanatçı için önemli olan tasarımda eşitsiz bir denge elde edebilmektir. Bu 
nedenle, simetrik olmayan, eşitsiz bir denge arayışı söz konusudur (Genç ve Sipahioğlu, 1990: 
70). Denge kompozisyonu akıcı yapar dolayısıyla simetrik ya da asimetrik kompozisyon, 
dengeyi çözümlemiş demektir. Artık rastgele ve geçicilik hissi yoktur. Rastgelelik olsa bile 
planlanmış ve değişmez durumdadır.  
 

20. yüzyıl başlarında ortaya çıkan modern sanat ve tasarım akımları simetrik dengeyi 
reddetmiş, simetri noksanlığı veya bütünün parçaları arasında orantıya dayalı bir eksiklik 
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anlamına gelen asimetriyi benimsemişlerdir. Bu akımlar asimetriyi birbirine benzemeyen ya 
da eşdeğer olmayan görsel unsurlar arasında dinamik bir denge ya da düzen sağlayan bir 
kavram olarak ele alıp kullanmışlardır. Dengenin asimetrikliği duygu yüklü ve 
dışavurumcudur. Simetride, durağanlık ve kasılma, asimetride de, hareket ve gevşeme 
duygusu vardır. Birinde düzen ve kural, diğerinde rastlantı ve keyfilik egemendir. Daha genel 
bir ifadeyle simetri, katılık ve sınırlılığı, asimetri, hayatı, eğlenceyi ve özgürlüğü simgeler 
(Becer, 1997: 65-67). Örneğin simetrik dengenin uygulandığı Cimabue’nin ‘Sekiz Melek ve 
Dört Peygamber ile Madonna Baş Tacı’ adlı yapıtında (Resim 1) dürüstlük ve saygınlığın 
psikolojik simgesi var olmakla birlikte gelenek, resmiyet ve otoritenin vurgulandığı 
görülmektedir. 

 
 
 
 

3.4. Yapıtın Estetik Değer Ölçüleri 
Değer’in birincil önkoşulu, insanın duygu dünyasına yönelmek ve hatta içine 

girebilmektir. Eğer insanın neye ilgi duyduğu ve önem verdiği kavranabilirse bu koşul yerine 
getirilmiş olur. Buna ‘ilgi merkezleri’ de diyebiliriz. Sonra sıra anlatıma gelir; ilgi merkezine 
seslenebilen değerler, mutlaka yanıtlarını alırlar. Bu yanıtların kimliği, anlatım biçimini 
oluşturur. Anlatım biçimi, duygulara sesleniş ya da seslenişlere yanıttır. Eğer insanın 
duygularına seslenmeye, seslenişleri algılamaya ve tüm bunların sonucunda değer 
yapılanmasını irdeleme ereğine sahip olunursa, değerin önkoşulları yerine getirilmiş olur 
(Özturan, 2002b). Önkoşulların sağlanmasında izleyici olan yapıtın üretildiği toplumun 
özellikleri ve değer yargıları son derece önemli bir rol oynar. Dolayısıyla sanatçı, izleyici ve 
yapıt üçgeninde gerçekleşen bu değer sınırları sanatçının ve izleyicinin duyusal ve bilişsel 
donanımlarına bağlı olarak yapıt üzerinde değişkenlik gösterebilir.  

  
Sanatçı; sanat dallarının herhangi birinde özgün etkinliklerde bulunan estetik duyumu 

olan kişidir ve en önemli özelliği doğayı algılayabilen, tasarlayıp, yorumlayabilen yaratıcı bir 
insan olmasıdır. Sanat alımlayıcısı ise; sanat yapıtını izleyen kişidir. Yani estetik etkilenmeyi 
yaşayan kişidir. Sanatın amacı izleyiciye yaşamın anlamını kavratmak, dünyayı anlamlı 
kılmaktır. Sanatçı toplumun bir bireyi olarak içinde yaşadığı ortamın, kolektif bilincin bir 
yansımasıdır. Dolayısıyla temsil ettiği toplumun kavramsal, simgesel, imgesel değerlerini 
bildiği için yaratımlarında bunları, görüngü değerleriyle ifadelendirebilmek yeteneğine 

Resim 1. Cimabue. “Sekiz Melek ve Dört Peygamber ile Madonna Baş Tacı”, 1280-1285. 
Ahşap Üzerine Tempera, 385 × 223 cm, Uffizi Galerisi, Floransa. 
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ulaşmak durumundadır (Atalayer, 1994: 134). Sanat yapıtı, yani nesne duyulara hitap eder. 
Toplumun ortak bilincini yansıtan anlamlı ifade ve algılar gösteren ve gösterilen olarak bir 
bütündür. Örneğin Caron’un ‘Augustus ve Tiburlu Bilici Kadın’ adlı yapıtı (Resim 3), o çağ 
toplumunun simgeleri olan mimari üslup, yaşam tarzı, inanç ve geleneklerini mitolojik 
imgelerle örülü sahnesinden günümüze taşımaktadır. Resim toplumun günlük yaşantısı, 
giyimi, sanatı, tekniği, farklı yerlerde konumlandırılmış figür grupları arasında geçen olaylarla 
akıcı ve duygu yüklü bir görsel şölen havasındadır.  
 

 
 
 
 

Estetik etkilenme olayı boyunca, gerçeklik, görerek alıştığımız dış kabuklarından 
soyulur, olağan zamanlarda görmediğimiz gizlerini, içini bize açar. Renkler, biçimler, tonlar, 
çizgiler aracılığı ile bir tuval üzerine aktarılmış bir doğa görünümü, gerçeklikte taşıdığı pratik 
anlamını yitirir, sanata özgü bir yansıyış içinde değişir. Bu doğa görünümünü, bir tuval 
üzerinde izlemiş olan insan, artık aynı insan olmayıp, aynı doğa görünümüne aynı gözlerle 
bakamaz (Doğan, 2001: 50). Constable’ın “Wivenhoe Parkı” (Resim 2) adlı yapıtında olduğu 
gibi havanın ve ışığın titreşimleri, rüzgâr, bulutlar ya da nehrin köpüğü gibi devingen öğeler 
alımlayıcıyı bakıp gördüklerinden daha farklı bir boyuta taşır. 

 

 
 

Resim 2. John Constable. “Wivenhoe Parkı”, 1816. 
Tuval Üzerine Yağlıboya, 56,1 × 101,2 cm, Ulusal Sanat Galerisi, Washington (D.C.) 

Resim 3. Antoine Caron. “Augustus ve Tiburlu Bilici Kadın”, 1580. 
Tuval Üzerine Yağlıboya, 125 × 170 cm, Louvre Müzesi, Paris. 
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Yapıtın en önemli niteliği algılanabilir olmasıdır yani anlamlı olmasıdır. Yapıt özel 
anlamları olan bir algılanabilirdir. Bir yapıtı algılamak onun anlamlarına girmektir. Çünkü 
yapıt bu anlamları oluşturan ve dışlaştıran özel imlerle örülmüştür. Bu yüzden o bizim için 
herhangi bir şey ortaya koyan özel bir şeydir (Timuçin, 2002: 13). Yapıtın özel anlamı, bizim 
onda aradığımız ya da bulduğumuz mesajdır. Sanat yapıtını belirleyen belli başlı özelliklerden 
biri özgünlük, diğeri de onun tek, biricik olmasıdır. Çünkü her sanat yapıtı onun yaratıcısına 
özgüdür ve ondan başkasına atfedilemez. Sanatın bu özelliği, sanatçının kişiliği ile yakından 
ilişkisi olan ‘biçem’ kavramıyla paraleldir. Sanatçının özgünlüğünü oluşturan, onun kendisine 
özgü biçemidir. Biçem bu anlamda, sanatçının bütün ürünlerinde görülen bir özellik olarak, 
aynı zamanda o sanatçının kendi dalına getirdiği yeniliktir (Bozkurt, 1992: 14). Her sanatçı 
kendine özgü biçemiyle sanata yeni bir boyut kazandırır. Bu boyutta kullandığı öğelerin 
orijinalliği ve farklı anlatımı aynı zamanda sanata getirdiği yeniliklerdir. Böylece farklı 
yaratıcılık özellikleri ortaya çıkar. 
 

3.5. Estetik Değerlerin Bireye Kazandırılmasında Sanat Eğitiminin Rolü 
Sanat eğitimini, sanatçı eğitiminden ayrı düşünmek olanaksızdır ancak genel eğitim 

içindeki sanat eğitimi ile güzel sanatlar liseleri ve fakültelerindeki sanat eğitimini ayrı ele 
almak gerekir. Sanatçı eğitimi, sanat eğitimini içerse de sanat eğitimi sanatçı eğitimini değil, 
sanatsever eğitimini hedefler. Bu yolla algı alanı genişledikçe ve zenginleştikçe, sanatın belli 
bir disiplini, belli bir alanı içinde yer alan ürünleri de daha güzele doğru gelişim ivmesi 
kazanır. Sanat eğitiminin amacı insan varlığını değerli kılmak, yaşamdan daha çok tat almayı 
sağlatmak, insanı kendi öz değerleri içinde var ederek çağdaş ve yaratıcı nesiller yetiştirmektir 
(Erinç, 1998: 33-34).  

 
Yaratıcılık, kişilerin doğuştan getirdikleri bir özelliktir. Her insanda az veya çok bazı 

yaratıcı belirtiler ve özellikler vardır. Bir başka deyişle yaratıcılık, toplumun ekonomik veya 
sosyal yapısının sanatçının kişiliği tarafından sorgulanıp, düşünceleriyle yoğrulup, yeni-özgün 
bir biçim almasıdır (Artut, 2004: 155). Yaratıcı sanatçı, doğuştan getirdiği bir takım yetileri 
içinde bulunduğu çevrenin etkileriyle birleştirerek dışavurumunu bir yapıt üzerinde ifade eder. 
Yaratıcı bir tavır içinde sanatçının yapıtını üretmesi ve alımlayıcının bu nesne karşısındaki 
etkilenme düzeyi bu iletişimin niteliğini ortaya koyar. Bu nitelik sanatçının yaratıcılık düzeyi 
ve estetik bilgisini yapıta nasıl ve ne kadar yükleyebildiği, alımlayıcının ise yapıt karşısındaki 
gösterdiği estetik tavırda aranır. Sanatçının anlatma, ifade etme, biçimlendirme yetileri, 
alımlayıcının yapıtı algılama düzeyi ve yapıttan etkilenme oranı; yaşadığı yer, sosyal çevre, 
aldığı eğitim ve edindiği kültür birikimi, yaşam anlayışı, gelenekleri ve toplumsal değer 
yargıları ile oluşmuş bir bütün olarak kendisinde bulunan donanımlarına bağlıdır. 

 
Her insan ister bilinçli olarak, isterse bilinç-altı sezgiyle değerlerini bütünleştirmek, 

amaçlarını seçmek, geleceğini planlamak zorunda olduğunu bilir. Hayatının birliğini ve 
beraberliğini sürdürmek için, hayatının her anında, her seçiminde, her kararında ve her 
faaliyetinde değer yargılarının varlığı hakkında kapsamlı bir görüşe sahiptir. Sanatçı ise bütün 
bunların yanı sıra yapıtını oluştururken, o zamana dek biriktirdiği deneyimlerini düşünsel 
yetisiyle harmanlayarak kendini bir üst noktaya getirir. Bu nokta onun yapıtına yüklediği 
anlam, özü oluşturan duyguların ve eylemlerin dışavurumudur. Bu duygu ve eylemler izleyici 
ile buluştuğunda yapıt bir değerlendirme sürecine girer. Kuçuradi’ye göre bir yapıtın 
değerlendirilmesi üç ana aşamadan geçer. İlki anlamak, ikincisi: bir yapıtı kendi alanında bir 
yere oturtmak ve kendi alanındaki yerini belirlemek, üçüncüsü ise bir yapıtın önemini, böyle 
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bir yapıtın yaratılmasının insanlık için ve evren için anlamının ne olduğunu göstermek, bu 
olanakların etik değerler bakımından anlamını göz önüne sermektir (Özturan, 2002b). 

 
İzleyicinin yapıttan etkilenme oranı ve ona değer biçme yetisi aldığı sanat eğitimi ve 

yaşam felsefesi ile doğru orantılıdır. Eğer bireyin düşünsel algı dünyası zayıf, içsel zenginliği 
doyurucu değilse yapıta neyi atfedeceğini, onu nereye oturtacağını ve ne ile kıyaslayacağını 
bilemez. Bu durumda dünya mirası olmuş eserler kimilerine göre fazla bir şey ifade etmese de 
algılama ve değerlendirme yetisi güçlü olan bireyler için özel nitelikler ve anlamlar taşır. 
Örneğin 1442’de Erken İtalyan Rönesansı’nın büyük sanatçılarından biri olan Piero della 
Francesca’nın tempera tekniği ile yapılmış ‘İsa’nın Vaftizi” adlı resmi (Resim 4) toplumun 
önemli değerlerinden biri olan dinsel bir töreni canlandırmaktadır. 
 

 
 

 
 

İnanç, sevgi, aşk, korku, acı gibi ortak manevi duyguların toplum yapısındaki önemini 
vurgulayan bu tarz yapıtlara toplum tarafından daha yüksek değerler atfedilir. Ancak yapıt ne 
kadar büyük ve önemli olursa olsun onu değerlendirecek donanıma sahip bireyler ve onların 
oluşturduğu toplumlar yoksa yapıtın da bir anlamı olmaz. ‘İsa’nın Vaftizi’ adlı resmi plastik 
açıdan değerlendirdiğimizde kompozisyon kurgusu titizlikle ele alınmıştır. Resim mekân, 
orantı, biçim ve renk dengesi ile orantı konusundaki başarıyı gözler önüne serer. Dönemin 
özelliklerine uygun olarak figürler resmin tam ortasından geçen (hayali) dikey eksene göre 
ağırlık dengesi gözetilerek yerleştirilmiş, aşırı hareketlerden kaçınılmıştır (Atasoy ve Tükel. 
http://www.istanbul.edu.tr/). Bu nedenle resim; yapıtı yapıt yapan sanat öğelerini taşıması ve 
alımlayıcılarını etkilemesi bakımından oldukça önemlidir ve sanatsal değer taşımaktadır. 
 

İnsanda görsel güzellik duygusu tüm duyularının düzeni, birliği ve uyumu ile oluştuğu 
için sanatçı duyum, algı ve heyecanlarını başkalarına aktarırken izleyende güzellik duygusu 
uyandıracak biçimler yaratma gayreti içinde olur. Freud ‘…bir sanat yapıtının bize verdiği asıl 
haz ruhumuzdaki gerilimleri gidermesinden kaynaklanır’ der (Freud, 2001: 115). Çünkü bir 

Resim 4. Piero della Francesca. “İsa’nın Vaftizi”, 
1442. Ulusal Galeri, Londra. 
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sanat yapıtının zihindeki oluşum sürecinde en önemli etken, bireyin yaşamla barışıklığıdır. 
Mutlu yaşam olgusuna sahip bireylerin tüm yapıtlarına içsel değerlerinin yansıması 
kaçınılmazdır. İçsel zenginliği oluşturan etik, estetik ve düşünsel tüm değerler güzellikleriyle, 
çirkinlikleriyle, kaygılarıyla, kuşkularıyla, korkularıyla, endişeleriyle sanatçının iç dünyasını 
etkilediği oranda onun yapıtlarında da kendini gösterir (Özturan, 2002a). 

 
Daha çok sanatta yaratıcılık üzerinde duran Read yaratıcılık kavramı için; ‘…önceden 

biçimi ve hiçbir yüzü olmayan bir şeyin varlık kazanması’ derken şunu da ekler: ‘Yaratma 
yoktan var etme olabileceği gibi, daha çok ve genellikle, var olan malzemenin yeni biçimde 
kullanımı, yeni baştan uyarlanmasıdır’ (San, 2004: 14). Yaratma sürecinde bir nesnenin 
estetik boyutu, işlevi ve biçimi imgesel temeller üzerinde yükselir. Çünkü sanatçı ile nesnel 
gerçeklik arasında bir iletişim ve tavır sirkülâsyonu vardır. Sanatçı, nesnel gerçekliği imgesel 
olarak algıladığı için imgelem, yaratıcı süreç içinde devamlı etkin durumdadır. Ayrıca 
imgelem, sanatçı ile yapıt arasındaki etkileşim süreci içinde üretici ve doğal bir zihinsel 
yetenek olarak görülebilir. Bu süreç sanatçının bilgi birikimlerini, deneyimlerini etkinlikler 
içinde biçimlendirip, somutlaştırarak özel bir dünya kurma çabası olarak anlamlandırılabilir 
(Artut, 2004: 156). Sanat çevrelerinde üstün bir yaratıcılığa sahip olduğu, eserlerine eşine az 
rastlanır bir zihinsel beceriyi yansıttığı şeklinde yorumların sıklıkla yapıldığı ressam Dali, 
yaşam döngüsünü ve içinde bulunduğu karmaşık durumu kendine kurduğu özel dünyada 
anlatır. Dali’nin önemli eserlerinden biri olan ‘Narkissos Metamorfozu’ adlı tablosunda 
(Resim 5), Yunan mitolojisindeki Narkissos’un kendi gölgesine aşkını ve Tanrı’nın bu 
gölgeden nergis çiçeğinin tomurcuğunu çıkarmasını anlatır. Bu muhteşem tasavvur 
gerçeküstü bir tavırla ifade edilse de toplumun değerlerinden mitolojik bir kahramana 
bağlanmıştır. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Resim 5. Salvador Dalí. “Narkissos’un Metamorfozu”, 1937. 
Tuval Üzerine Yağlıboya, 51,1 cm × 78,1 cm, Tate Modern, Londra. 
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ 
Temel sanat ilkeleri sanat yapıtını oluşturan temel sanat öğelerinin yüzey üzerinde 

düzenli ve sistemli dağılımını sağlayarak yeni anlatım olanakları sunar. Bu düzenli ve sistemli 
görüntü öğeleri anlatımın gücünü ve zenginliğini etkilediği gibi yapıtta dengeyi sağlar. 
Sanatçı duygulanımlarını seçtiği plastik ifade öğeleri ile aktaran, bu aktarımı resim alanını en 
iyi şekilde kullanarak yapan kişidir. Bizim için değeri yüksek olan bir yaratım sunarken 
varlığını sorgular, bu onun için bir zorunluluktur. Bu alışverişte gerilim alanı antropik açıdan 
en yüksek seviyeye çıkabildiği gibi en düşük seviyeye de inebilir. Çünkü evrendeki enerji 
akışı yok olmaz sadece devinir. Bazı yerlerde toplanır bazı yerlerde seyrelir. Böylece zıtlıklar 
doğar, zıtlıklar da resmi dengeye getirir. 

 
Bireyin hayatındaki düzen ve sistem ise yaşam dengesini oluşturur. Gerçek huzur 

dengeli bir yaşamda bulunur ve birey bu olguyu sanat eğitimi ile kazanır. Sanat eğitimi, güzel 
sanatların tüm alanlarını ve biçimlerini içine alan, kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini 
anlatabilmek, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan okul 
içi ve okul dışı yaratıcı eğitim faaliyetlerini içeren, bireye estetik kişilik kazandırmayı 
hedefleyen bir eğitim alanıdır. Bireyin bilişsel ve duyusal ihtiyaçlarını fark etmesini ve 
bunları nasıl gidereceğini sorgulayıp, güç ve potansiyelini nasıl kullanacağını öğrenmesini 
yani yaratıcılığını keşfetmesini ve geliştirmesini sağlar. 

 
Bireyin yaratıcılığı eğitilebilir ve geliştirilebilir olduğu için bilim eğitimi kadar sanat 

eğitiminin de gerekliliği tartışılamaz. Savaşlar, açlık, dünyayı yöneten güçler, genetik 
oynamalar gibi insanlığı tüketen kirlilikleri durdurmak, hızına yetişilemeyen teknolojiye 
yetişmek, tüketmekten çok üretmek için, bilim eğitimi yanında doğru, dürüst, adil, ahlaklı, 
cömert, yardımsever, öngörülü ve geniş görüşlü bireylerin yetiştirilmesi için kaliteli bir sanat 
eğitimi gerekmektedir. Estetik eğitimi verecek eğitimci, bu eğitimin yöntem ve metotları 
sadece sanatçı yetiştirmeye değil sanat yoluyla eğitim vermeye uygun olmalıdır. Her şeyden 
önce bireyin bu eğitim yönteminden zevk alması, yaptığı ve ürettiği etkinlikten heyecan ve 
mutluluk duyması sağlanmalıdır. Böylece kendine güvenen, üretken, zihinsel yetileri gelişmiş 
birey bir değer olarak kabul edilir ve bundan değerli toplumlar doğar. 

 
Bir yapıta verilen estetik değer ölçüsü, yapıttaki estetik kalite ile doğru orantılıdır. Sanat 

eğitimi ile kazandırılan estetik değerler, bireyin; yorum, yargı ve gözlem yeteneğine sahip, 
duyarlı ve yaratıcı çözüm yolları üretebilen bir varlık haline gelmesini sağlar. Sanat 
yapıtlarının etkisi altında, insan görüş ve duygu gücünü zenginleştirir, dolayısıyla dünyayı 
yeni baştan algılayabilecek bir güç kazanır. Sanatın, alımlayıcının duyuları üzerinde yaptığı 
güçlü etki, sanatın anlatım öğeleri ve araçları güçlendikçe, yeni biçimler kazandıkça, 
zenginleştikçe durmadan artar. Sanat eğitimi, bireyin duygu ve sezgilerini görselleştirmesini 
sağladığı gibi, görsel boyutlu çalışmaları diğer disiplinlerin diline çevirme yetisi de 
kazandırır. Bireyin kendine özgü yaratıcı güçlerini keşfetmesine, gözlemlerini, duygularını, 
imge ve hayallerini tasarımlarıyla ifade edebilmesine ve bunları geliştirmesine yardım eder.  

 
Böylece birey sanatın temel öğe ve ilkelerini öğrenir. Nokta, çizgi, leke, renk, biçim gibi 

öğeleri; zıtlık, egemenlik, görsel denge, ritm, şekil ve zemin algıları olan görsel tasarım 
ilkeleriyle nasıl kullanılacağını kavrar. Dolayısıyla güzeli aramak, bulmak, görmek, 
dokunmak, işitmek ve haz almak duyularını geliştirerek estetik edinim kazandırır. Kopya ve 
taklitten uzak orijinal ve özgün olmayı kavrar. Çeşitli malzemeleri tanır teknik ve 
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olanaklardan yararlanmayı öğrenerek ifade özgürlüğü kazanır. Kaliteli bir sanat eğitimi, 
bireyin yaptığı işten zevk almasını, yeni araştırmalara ve deneylere daha içten ve istekle 
yaklaşmasını sağlar. Böylece birey yaşadığı ortamı değerlendirir, olumlu ve olumsuz 
davranışları ayırt ederek dürüst, ahlaklı, mutlu ve pozitif bir karakter kazanır.  
 

Bireyin algılama, düşünme, hayal etme, ileriyi görebilme, tasarlama, yorumlama, ifade 
etme ve eleştirme davranışları, içinde yaşadığı toplumun değer yargıları ile şekillenir. Bu 
değerlerin devamını sağlamak için yaratıcı ve eleştirici düşünme yeteneğine sahip nesiller 
yetiştirmek gerekir. Sanatı tüm yönleriyle kavrayan birey geçmişteki hataları, günümüzdeki 
sorunları geniş bir perspektifte sorgulayarak yüksek derinlikte çözüm yolları üretir. Geleceği 
hisseder, hangi değerlerin eksik ve zayıf olduğunu tartarak onları zenginleştirmeyi hedefler. 
Tekrarlanan taklit edilenden uzak durarak, insanlık için en verimli, en sağlıklı ve en çağdaş 
olan düşünce ve davranışlara yönelerek onları benimser. Dolayısıyla sanat yapıtı kadar 
demokratik hiçbir söylem olamaz. 
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TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ TÜREMİŞ KÖK FİİLLERİN YAPI VE ANLAM 
ÖZELLİKLERİ 

 

Dr. Mehmet GEDİZLİ∗∗∗∗ 

Öz 

Fiil türü sözcük bakımından oldukça zengin bir dil olan Türkçede, fiillere dair pek çok 

çalışma konusu bulunmaktadır. Tarihi, yapısı ve işletim sistemi bakımından oldukça işlevsel 

özelliklere sahip olan Türkçenin daha yakından incelenmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmada Türkiye Türkçesinin kök fiil kadrosunu oluşturan sözcüklerin üçte 

birinden biraz fazlası incelenmiş ve ortaya çıkan veriler yapı ve anlam yönünden 

sınıflandırılmıştır. Türkçe üzerine yapılan araştırmalarda karşılaşılmayan bir noktaya dikkat 

çekilmiş ve alan araştırmacılarına derli toplu veri sunulmuştur.  

Türkiye Türkçesi döneminde kök fiil olan sözcüklerden bir kısmının Türkçenin 

bütünlüğü içinde türemiş oldukları tespit edilmiş ve bunların Türkiye Türkçesinde kök fiil 

konusu içinde ayrı bir başlık açılarak türemiş kök fiil olarak gösterilebileceğine işaret 

edilmiştir. Türemiş kök fiiller, yapı ve anlam özellikleri bakımından ele alınmış ve yapı 

özellikleri köklerin ses sayılarına göre sınıflandırılmıştır. Anlam özellikleri de üçe tasnif 

edilmiş ve sözcüğün karşıladığı anlam sayısı esas alınmıştır. Bir de anlam özellikleri içinde 

mental süreçleri ifade eden türemiş kök fiiller ayrı bir başlık altında gösterilmiştir.  

Çalışmanın öncelikli amacı, veri oluşturma üzerine kurulduğundan ve ortaya çıkan 

verinin çok olmasından dolayı ayrıntılı bir inceleme yapılmamış, genellemelerle yetinilmiştir. 
Çalışmanın kapsamı, yöntemi ve sonuçları kendi içinde bir bütünlük göstermekte alan 

araştırmacılarının ilgisini çekeceği umulmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Türkiye Türkçesi, Kök fiiller, Türemiş Kök Fiiller, Mental Fiiller 
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STRUCTURE AND MEANING PROPERTIES OF DERIVED VERB ROOTS 
IN TURKISH 

Abstract 

Turkish is very rich in terms of type of verb phrases; there are a lot of fields of study 

related to verb roots. In terms of operating system, history and structure Turkish has a lot of 

functional features and these should be examined more closely.  

In this study, a little more than one-third of the root verbs in Turkish that make up 

their roster were analyzed and the resulting data was classified in terms of structure and 

meaning. Attention was drawn to a point that wasn’t encountered in the research on Turkish 

before and tidy data was presented to the researchers of the field. 

During Turkish some of the words that are root verbs derived in its entirety have been 

identified and by opening a separate heading in root verbs subject, these can be shown as 

derived root verbs under this title.  Derived verb roots were discussed in terms of meaning and 

structural features and these were classified according to the number of roots’ sound. Meaning 

features were separated in three parts and the number of meaning of the words was taken in to 

consideration. In addition to this, derived root verbs expressed mental processes in the 

meaning properties were shown under a separate heading. 

The primary objective of the study, detailed review hasn’t done because of setting on 

building data and having a lot of data, generalizations were enough for them. The scope, 

method and results of the study have a unity in itself and it is hoped that it will attract the 

attention of the researchers of the field. 

Key words: Turkish, Verb Roots, Derived Verb Roots, Mental Verbs 

 

0. Giriş 

İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan, zaman içinde gelişip değişen ve kendine ait 

yasaları olan yaşayan dillerin, içyapılarındaki değişimler ve bu değişimlere bağlı olarak ortaya 

çıkan yapı ve anlam özellikleri, dil araştırmacıları tarafından yakından takip edilmektedir. 

İnsanın mental değişimi ve gelişiminin göstergelerinden birisi olarak düşünülen ve birinci 

dereceden önemli bir yere sahip olan dil, insanların yaşadıkları çağ ve dönemlerdeki 

hikâyelerinin tanıklarıdır. Uzun ve kesintisiz bir geçmişe sahip olan Türkçe, konuşurlarının 

tarihi maceralarını gösterirken, değişim ve gelişim çizgisinde, temel ilkelerini koruyup 

kendine özgü sözcük kadrosunda değişim ve gelişimler yaşamıştır.  

Yazılı belgelerle varlığı Göktürkçeyle başlayan, ancak yapı ve anlam özellikleri 

bakımından dil araştırmacıları tarafından daha eski dönemlere uzandığı düşünülen Türkçe, 
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sondan eklemeli bir dildir (Tuna, 1997). Kendi bünyesinden ürettiği eklerini sözcüklerin 

sonlarına getirerek bir taraftan yeni sözcükler ve anlamlar oluştururken, diğer taraftan da 

anlamın ifadesini sağlayan yani, anlatım işlevinde etkin olan çekim eklerini de yine 

sözcüklerin sonlarına getirmektedir. Türkçenin iç yapı özelliklerinden biri olan sözcüklerin 

değişim ve gelişimleri, Türkçenin anlaşılabilirliği açısından önemli bir yere sahiptir. Türkçede 

sözcüklerin oluşum yollarından biri sonlarına gelen eklerle yeni sözcükler türetilmesidir. 

Yapım ya da türetim ekleri olarak adlandırılan ve daha çok yeni sözcük yapımı ya da yeni bir 

anlam karşılama yolu olarak bilinen bu yöntem, Türkçenin en etkin kullandığı sözcük üretim 

yollardan biridir. Bir sözcük kökü ya da gövdesi üzerine gelen yapım eki, yeni bir sözcük 

ortaya çıkartır ve bu sözcük yeni bir anlam gösterir. Yapım ya da türetim ekleri, isim veya fiil 

kök ve gövdelerine eklenip sözcüğün türünü belirleyerek, aynı zamanda isimleştirme ve 

fiilleştirme yapmaktadır.  

Varlıkların, durumların, kavramların ve eylemlerin adlarını gösteren sözcükler isim; 

hareketi zaman, kişi ve kip ekleriyle gösteren sözcükler de fiil sınıfındadırlar. Türkçede 

sözcüklerin tür değiştirmeleri yine Türkçenin kendine özgü işletim sistemiyle 

gerçekleşmektedir. Kökü isim olan bir sözcük, fiil türü bir sözcük sınıfına geçmek için 

öncelikle fiil çekim ekleri alabilecek bir yapıya kavuşmak durumundadır. İsimden fiil yapan 

ya da fiilleştirme ekleri olarak adlandırılan bu ekler, bitiştikleri sözcüğün sonuna zaman, şahıs 

ya da kip ekleri olarak gelirler. Genelde fiil türü bir sözcük, özelde kök fiil doğrudan zaman, 

şahıs ve kip ekleri alır. Kök ya da gövde fiil hareketin adını, durumunu ve harekete bağlı 
varlığın adını gösterirken de isim fiil ya da mastar ekleriyle isimleşirler. Bir başka 

isimleştirme de fiilden isim yapan eklerle gerçekleştirilir. 

Sözcüklerin kök ve gövde olup olmadıklarını anlamanın ölçütü şudur: Eklerden 

arındırılmış bir sözcüğün anlamlı en küçük hali kök, kök üzerine gelip yeni anlam 

karşılayanlar ise gövdeleri oluşturmaktadır. Elbette isim ve fiil türü sözcüklere göre kök ve 

gövde sözcüklerin özellikleri farklılaşmaktadır. Bunlar Türkçenin sözcük üretiminde her 

zaman kullandığı temel yöntem olmuştur. Fiil türü sözcükler, Türkçede iki türlü bulunurlar; 

kök fiil/basit fiil ve gövde fiil/türemiş fiil.  

İşlevselliğini artıran ve sağlam bir mantık sistemi geliştiren diller, karşılaştıkları 

sorunlar karşısında, her zaman çözüm üretmişlerdir. Özellikle Türkçe gibi her zaman ve 

koşulda farklı dillerin sözcüklerine uygulanabilirliği olan yardımcı unsurlara sahip diller, var 

oluş çabalarında, karşılaştıkları sorunların üstesinden ekleri ve işleyiş sistemleriyle 

gelmişlerdir. Sondan eklemeli bir yapıya sahip olması, diğer dillerden Türkçeye giren 

sözcüklerin Türk dilinin işleyiş sistemine uyumunu kolaylaştırmıştır. Türkçenin bu özelliği, 
işlevselliğini artırırken, kendini yenileme ve güçlendirme yönünden ciddi bir avantaj 

kazanmasını da sağlamıştır.  

Dilin canlılık ilkesi, beraberinde sürekliliğini de sağlamaktadır. Sürekliliğin içeriğinde 

gelişim-değişim ve değişim-gelişim sarmalı, dilin dış kaynaklardan beslenmesinin yanında 
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kendine ait ürünlerini farklı zaman kesitlerinde farklı bir yapı ve işlevle kullanmasına fırsat 

vermektedir. Bu makaleye konu olan araştırma da göstermektedir ki, Türkçe, var oluş 
macerasında kendi küllerinden kendini var edercesine bir yöntemi kullanmakta ve farklı 

zaman aralıklarına ait sözcük yapısını başka bir zaman aralığında farklı bir yapı ve işlevle 

kendi mantık sisteminde sürdürmektedir. Ferdinand de Saussure’un dil araştırmaları açısından 

bahsettiği “art zaman” ve “eşzaman” terimleriyle konuya yaklaşıldığında, Türkçede art 

zamana ait dil malzemesinin eş zamanlı süreçte farklı yapı ve işlevlerle kullanıldığı dikkat 

çekmektedir (Saussure, 1998). Türkiye Türkçesindeki kök fiiller üzerine yapılan bir 

araştırmanın ortaya koyduğu malzemelerin bir kısmının nitelikleri, etimolojik incelemelerin 

sunduğu bilgiler ışığında ele alındığında, bu makaleye konu olan tespitlere ulaşılmıştır.  

1. Çalışmanın yöntemi ve amacı 

Bu çalışma betimleyici bir yaklaşımla ve tarama yöntemi kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Öncelikle Türkçe Sözlükten (TDK, 2011) kök fiiller taranarak tespit 

edilmiştir. Türkiye Türkçesi dönemi kök fiilleriyle sınırlandırılmış veri taramasında ortaya 

çıkan malzemenin gösterdiği niteliklerden hareketle eş zamanlı ve art zamanlı bir inceleme 

yapılmıştır. Eş zamanlı dil malzemesinin art zamanlı süreçteki durumları üzerinde durularak 

ortaya çıkan fiil türü sözcüklerin kökleri yapı ve anlam özellikleri bakımından irdelenmiştir. 
Çalışmanın art zamanlı verileri Tuncer Gülensoy tarafından hazırlanmış olan Türkiye 

Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi (Gülensoy, 2007) adlı eser esas alınmış, 
ancak Türkçenin etimolojisiyle yakından ilgili diğer kaynaklar da incelenerek Gülensoy’un 

sözlüğünde dikkatten kaçabilecek durumlar için titizlik gösterilmeye çalışılmıştır. Diğer 

taraftan bu çalışmada, veri oluşturma ve derli toplu dil malzemesini araştırmacıların dikkatine 

sunmak öncelikli hedeflerden biri olduğu için kanıtlanması mevcut veriler ışığında mümkün 

olmayan hususlara girilmemiştir.  

Çalışmanın öncelikli amaçlarından biri, yapılan alan araştırmalarının kaynak taraması 

sonucunda, Türkiye Türkçesindeki kök fiillerin art zamanlı dönemdeki durumlarını ortaya 

koyan ve eş zamanlı süreçteki yapı ve anlam özelliklerini ele alan nitelikli bir kaynağa 

rastlanmamasından dolayı, bilim insanlarının ilgisine toplu veri sunmak ve Türkiye 

Türkçesindeki kök fillerin bir özelliklerinin daha fark edilmesini sağlamak, olarak 

düşünülebilir. Başka bir açıdan da Türkiye Türkçesindeki kök fiillerin bir kısmının, eski 

dönemlerde türemiş fiiller olarak kullanılmasına ve Türkçenin var oluş sürecinde kendisini 

ayakta tutan özelliklerden birisine dikkat çekilmeye çalışılmıştır. 

2. Türkiye Türkçesindeki türemiş kök fiillerin yapı özellikleri 

Öncelikle “türemiş kök” ifadesini açıklamak gerekmektedir. Türkçede sözcükler, 

sondan eklemlenebilir bir özelliğe sahip oldukları için, bir sözcük ya kök ya da türemiş/gövde 

şeklinde bulunurlar. “Türemiş kök” terimi, genel kabuller çerçevesinde Türkçedeki 

sözcüklerin yapısını ifade etmeye aykırı düşmektedir. Bu çalışmada eş zamanlı kök fiiller, art 
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zamandaki durumları açısından değerlendirildiklerinde “türemiş kök” terimi durumu 

açıklamaya uygun düşmektedir. Türkçenin bütünlüğündeki durumdan ziyade, sadece belli bir 

döneme ait sözcükler, o dönemdeki yapı ve anlam uyumu çerçevesinde, kök ve gövde 

oluşlarına göre incelendiklerinde “kök” ve “türetim” terimleri durumu açıklarken, Türkçenin 

farklı dönemleri arasında yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda yeni terimlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Türkiye Türkçesinde kök olan bir sözcük, tarihi dönemlerde ya da farklı 

lehçelerde türemiş olabilmektedir. Sözcük, yeni bir anlam ve yapı ile varlığını devam 

ettirirken, önceki kullanımlarından bağımsız kalabilmektedir. Makalenin kapsamı Türkiye 

Türkçesinde tespit edilen türemiş kök fiillerle sınırlandırıldığı için Türkçenin tarihi dönemleri 

ve lehçelerine girilmemiş; kök isimler açısından da ele alınmamıştır. 

Türkiye Türkçesindeki kök fiillerin sayıları, yapıları ve anlam özellikleri daha önce 

gerçekleştirilen bir çalışmayla ortaya konulmuştur (Gedizli, 2013). Türkiye Türkçesinde 360 

tane kök fiil bulunmaktadır. Bu çalışmaya konu olan türemiş kök fiil sayısı ise 360 tane kök 

fiilden114 tanesidir. Başak bir ifadeyle Türkiye Türkçesindeki mevcut kök fiillerin yüzde 31,6 

oranına ya da üçte biri türemiş kök fiillerden oluşmaktadır. Bu oran ise hiç de 

azımsanamayacak miktardadır. Türkiye Türkçesindeki türemiş kök fiillerin yapı özellikleri 

burada bir genellemeyle ele alınmaktadır. Farklı bir çalışma kapsamında özellikle fonetik 

özellikleri bakımından tüm kök fiillerin incelenmesi, yeni bilgilere ulaşma fırsatı 

verebilecektir. Aşağıdaki tablolarda da Türkiye Türkçesindeki türemiş kök fiiller ve asıl 

kökleri (etimolojideki) birlikte verilmiştir. 

Genel olarak Türkçede sözcük köklerinin ses sayılarına değinen araştırmalarda kesin 

bir sayı verilmemekle birlikte, gösterilen örneklerde, en az iki ve en fazla dört sesli kök 

sözcükler bulunmaktadır (TDK, 1999: 58; İlker, 1997: 24–25; İmer, 1976: 23). Ahmet 

Benzer, ‘’Türk Hece Yapısındaki Değişmeler’’ başlıklı makalesinde, Türkçede, “Bir kökte en 

az bir, en fazla da dört ses bulunabilir. Bu sesler Türkçenin bilinen en eski yazıtlarından 

günümüze kadarki yazılı metinlerin incelenmesi sonucunda elde edilen genellemelerle 

ulaşılmıştır.” demektedir (Benzer, 2010). Kaynaklarda sözcük türleri arasında bir ayrıştırmaya 

gidilmeden genel olarak Türkçedeki sözcük köklerine dair bilgiler verilmektedir. Bu 

araştırmayla ortaya çıkan veriler ise sadece Türkiye Türkçesindeki türemiş kök fiillerin en az 

üç, en fazla altı sesten oluştuğunu göstermektedir. En fazla türemiş kök fiilin beş seslilerden 

oluştuğu dikkat çekmektedir. 

En az üç, en fazla altı sesten oluşan Türkiye Türkçesindeki türemiş kök fiiller tek ve 

çift heceden oluşmaktadır. Genelde kök sözcük, özelde kök fiillerin yapısal özellikleri 

belirlenirken ölçünün sözcük kökündeki hece sayısı mı yoksa ses sayısı mı esas alınacağı 
konusunda fikir veren net bir bilgi olmamasından dolayı bu makalede ses sayıları esas 

alınmıştır. Diğer taraftan türemiş kök fiillerin, kökleri türleri bakımından da 

sınıflandırılmıştır. Kök türleri bakımından da fiillerden türemiş kök fiillerin isim köklerinden 

daha fazla oldukları belirlenmiştir. 
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Türkiye Türkçesi Etimoloji Türkiye Türkçesi Etimoloji 
Aldan-  ālda-n-<āl+da- Uza-  *uz-a- 

Aldat-     ālda-t-<āl+da- Üleş-  ǖl-e-ş- 

Apar-  ap-ar- Getir-  kel-tür- 

Apış-  *ab-ış- Göster-   göz-ter-/*kör-güz-  

Avun-     *ābı-n- Güven-  *küve-n- 

Avut-      *āwı-t-<ābı-t- Ira-  ır-a- 

Barın-     bar-(ı)n- İste-        *īz+tä- 

Barış-     bar-ış- Kavla-     *kāb+la- 

Bekle-    *bek+le- Kavur-     ķaķ+ur- 

Beler-     *bél+(e)r- Kert-  *ker-t- 

Belir-  *bel+gü+r- Kına-     *ķīn+a- 

Bırak-  bır-(a)k- Kıskan-  *ķız+ġa-n- 

Bile-  bi:+le- Kıvan-  ķıw~ķuw+an- 

Buda-     *būt+ı- Kıvır-  kıv-(ı)r- 

Buna-  mun+a- Kıvra-  *ķıv-(ı)r-a- 

Burcu-    bur-cu- Koca-  *koç+a- 

Bürü-  *bü-r-i- Koy-  *ķo-đ- 

Cıvı-      *suw+ı- Kurtar-  *ķut+ġar- 

Çağır-  *çā+kır- Kuşan-    kur+şa-n- 

Çalış-  çal-ış- Oku-      oķ+ı- 

Çalka-     *çā-l-ka- Sakın-  *sak+(ı)n- 

Çevir-  *çew-(i)r- Sakla-     *sa-k+la- 

Çığır-  çī+kır- Sal-  *sā-l- 

Çıldır-  çıl+dır- San-  *sa-n- 

Çiğne-  çik-ne- Sap-  *sa-p- 

Çile-   *çī+la- Sar-  *sa-r- 

Çise-  *çēs+e- Sars-  sar-s- 

Danış-  tan-u-ş- Sat-  *sa-t- 

Davran-  tavra-n- Sav-  sa-v- 

Daya-  *tay+a- Say-  *sā-y- 

Dene-  teŋ+e- Seğri-     sew-re- 

Dinel-     ding+el- Sez-       *sē-z- 

Dona-     don+a- Sıç-  *sı-ç- 

Esri-      *es+(g)ür- Sık-  *sī-ķ- 

Evir-  *ew-ür- Sın-  *sī-n- 

Sik-  si:+k- Sırı-  sır-ı- 

Siy-  si:-đ- Sıva-  *suw+a- 

Soğ-      *sō-ġ- Sıyır-  *sī-đ-ı-r-a- 

Sol-  sō-l- Ürp-  ür-/ör-/or-p- 

Sölpü-     sül+pü- Ver-  *bé:(ī)-r- 

Söyle-  *sö-đ+(üg)le- Yak-  *yā-k- 

Sun-  sū-n- Yalıt-      ya-l-(ı)t- 

Sus-  *sū-s- Yalvar-  *yala-w(b/f/v)+ar- 

Sür-  *sǖ-r- Yan-  yā-n- 

Süs-  *süz-/sü-z-  Yap-       ya-p- 

Şiş-  şī-ş- Yara-   yār-a- 

Tanı-  *ta-n-ı- Yarış-     yār-(ı)ş- 

Tara-  *tar-a- Yat-  yā-t- 

Tart-  *tar-t- Yay-  *yā-đ- 

Tın-        *tı+n- Yekin-  *yél-(k)in- 
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Tomur-    *to-m+(u)r- Yıka-  *yāy-ka- 

Tüken-  tüke-n- Yırt-  *yır-(*yir)t- 

Tüket-  tüke-t- Yıvış-  *yaw-(ı)ş- 

Tüne-     *tü-n-e- Yon-  yō-n- 

Tüt-       *tǖ+t- Yor-       *yō-r- 

Uğun-     *ū+ğ(v)+(u)n- Yun-  yu-n- 

Ula-       ūl+a- Yülü-  yǖ-li- 

Tablo 1 

2.1. Fono-morfolojik bakımdan kök fiiller 

2.1.1. Üç sesli türemiş kök fiiller 

Türkiye Türkçesinde üç sesten oluşan türemiş kök fiil sayısı 38 tane ve yüzde 10,5 

oranındadır. Eski köklerin tamamı ise en az iki sesten oluşmaktadır. Bunlar Türkiye 

Türkçesinde VKV, KVK; eski kökleri itibariyle de VK ve KV şeklindedirler.  

Türkiye Türkçesi Etimoloji Türkiye Türkçesi Etimoloji 
Ira-  ır-a- Sus-  *sū-s- 

Koy-  *ķo-đ- Sür-  *sǖ-r- 

Oku-      oķ+ı- Süs-  *süz-/sü-z-  

Sal-  *sā-l- Şiş-  şī-ş- 

San-  *sa-n- Tın-        *tı+n- 

Sap-  *sa-p- Tüt-       *tǖ+t- 

Sar-  *sa-r- Uğun-     *ū+ğ(v)+(u)n- 

Sat-  *sa-t- Ula-       ūl+a- 

Sav-  sa-v- Uza-  *uz-a- 

Say-  *sā-y- Ürp-  ür-/ör-/or-p- 

Sez-       *sē-z- Ver-  *bé:(ī)-r- 

Sıç-  *sı-ç- Yak-  *yā-k- 

Sık-  *sī-ķ- Yan-  yā-n- 

Sın-  *sī-n- Yap-       ya-p- 

Sik-  si:+k- Yat-  yā-t- 

Siy-  si:-đ- Yay-  *yā-đ- 

Soğ-      *sō-ġ- Yon-  yō-n- 

Sol-  sō-l- Yor-       *yō-r- 

Sun-  sū-n- Yun-  yu-n- 

Tablo 2 

2.1.2. Dört sesli türemiş kök fiiller 

Dört sesli türemiş kök fiiller 32 tane ve yüzde 8,8 oranındadır. Bunların kök ses 

sayıları da en az bir, an fazla üç tanedir. Türkiye Türkçesindeki ses yapıları; VKVK, KVKV, 

VKKV, KVKK ve eski kökler olarak da VK, KV, V, VKV, KVK, VKV şeklindedir. 

Türkiye Türkçesi Etimoloji Türkiye Türkçesi Etimoloji 
Apar-  ap-ar- İste-        *īz+tä- 

Apış-  *ab-ış- Kert-  *ker-t- 

Avun-     *ābı-n- Kına-     *ķīn+a- 

Avut-      *āwı-t-<ābı-t- Koca-  *koç+a- 
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Bile-  bi:+le- Sars-  sar-s- 

Buda-     *būt+ı- Sırı-  sır-ı- 

Buna-  mun+a- Sıva-  *suw+a- 

Bürü-  *bü-r-i- Tanı-  *ta-n-ı- 

Cıvı-      *suw+ı- Tara-  *tar-a- 

Çile-   *çī+la- Tart-  *tar-t- 

Çise-  *çēs+e- Tüne-     *tü-n-e- 

Daya-  *tay+a- Üleş-  ǖl-e-ş- 

Dene-  teŋ+e- Yara-   yār-a- 

Dona-     don+a- Yıka-  *yāy-ka- 

Esri-      *es+(g)ür- Yırt-  *yır-(*yir)t- 

Evir-  *ew-ür- Yülü-  yǖ-li- 

Tablo 3 

2.1.3. Beş sesli türemiş kök fiiller 

Beş sesli türemiş kök fiillerin sayısı 39 tane ve 10,8 oranındadır. En fazla türemiş kök 

fiil sayısı beş seslilerden oluşmaktadır. Bunların kök ses sayıları en az iki, en fazla dört 

tanedir. Türkiye Türkçesindeki ses dizilişleri; VKVKK, KVKVK, KVKKV ve eski köklerinin 

ses dizilişleri de; VKV, KV, KVK, KVKV şeklindedir. 

Türkiye Türkçesi Etimoloji Türkiye Türkçesi Etimoloji 
Aldan-  ālda-n-<āl+da- Kavur-     ķaķ+ur- 

Aldat-     ālda-t-<āl+da- Kıvan-  ķıw~ķuw+an- 

Barın-     bar-(ı)n- Kıvır-  kıv-(ı)r- 

Barış-     bar-ış- Kıvra-  *ķıv-(ı)r-a- 

Bekle-    *bek+le- Kuşan-    kur+şa-n- 

Beler-     *bél+(e)r- Sakın-  *sak+(ı)n- 

Belir-  *bel+gü+r- Sakla-     *sa-k+la- 

Bırak-  bır-(a)k- Seğri-     sew-re- 

Burcu-    bur-cu- Sıyır-  *sī-đ-ı-r-a- 

Çağır-  *çā+kır- Sölpü-     sül+pü- 

Çalış-  çal-ış- Söyle-  *sö-đ+(üg)le- 

Çalka-     *çā-l-ka- Tomur-    *to-m+(u)r- 

Çevir-  *çew-(i)r- Tüken-  tüke-n- 

Çığır-  çī+kır- Tüket-  tüke-t- 

Çiğne-  çik-ne- Uğun-     *ū+ğ(v)+(u)n- 

Danış-  tan-u-ş- Yalıt-      ya-l-(ı)t- 

Dinel-     ding+el- Yarış-     yār-(ı)ş- 

Getir-  kel-tür- Yekin-  *yél-(k)in- 

Güven-  *küve-n- Yıvış-  *yaw-(ı)ş- 

Kavla-     *kāb+la-   

Tablo 4 

2.1.4. Altı sesli türemiş kök fiiller 

Altı sesli türemiş kök fiillerin sayısı 6 tane ve yüzde 1,6 oranındadır. Eski köklerinin 

ses sayıları ise, en az iki en fazla dört tanedir. Bunların ses dizilişleri; Türkiye Türkçesinde 

KVKKVK, KVKVKV ve eski köklerinde KVK, KVKKV, KV, KVKV şeklindedir.  
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Türkiye Türkçesi Etimoloji Türkiye Türkçesi Etimoloji 
Çıldır-  çıl+dır- Kıskan-  *ķız+ġa-n- 

Davran-  tavra-n- Kurtar-  *ķut+ġar- 

Göster-   göz-ter-/*kör-güz-  Yalvar-  *yala-w(b/f/v)+ar- 

Tablo 5 

2.2. Morfolojik bakımdan kök fiiller 

2.2.1. İsimden türemiş kök fiiller 

Türkçede sözcükler ekler sayesinde tür değiştirmektedir. Art zamanlı kullanımlarında 

isim ve isimden türemiş fiil olarak kullanılan bu sözcükler, Türkiye Türkçesinde kök fiil 

olmaktadırlar. Türkçede bunlardan 114 taneden 39 tane ve yüzde 34,2 oranında 

bulunmaktadır. Bu sözcüklerin bir kısmı isimden fiil olurken bazısı da isimden fiil ve fiilden 

fiil olarak Türkiye Türkçesindeki kök fiili oluşturmaktadır. Aşağıdaki tabloda bunlar 

görülmektedir.  

Türkiye Türkçesi Etimoloji Türkiye Türkçesi Etimoloji 
Bekle-    *bek+le- Kına-     *ķīn+a- 

Beler-     *bél+(e)r- Kıskan-  *ķız+ġa-n- 

Belir-  *bel+gü+r- Kıvan-  ķıw~ķuw+an- 

Bile-  bi:+le- Koca-  *koç+a- 

Buda-     *būt+ı- Kurtar-  *ķut+ġar- 

Buna-  mun+a- Kuşan-    kur+şa-n- 

Cıvı-      *suw+ı- Oku-      oķ+ı- 

Çağır-  *çā+kır- Sakın-  *sak+(ı)n- 

Çığır-  çī+kır- Sakla-     *sa-k+la- 

Çıldır-  çıl+dır- Sıva-  *suw+a- 

Çile-   *çī+la- Sik-  si:+k- 

Çise-  *çēs+e- Sölpü-     sül+pü- 

Daya-  *tay+a- Söyle-  *sö-đ+(üg)le- 

Dene-  teŋ+e- Tın-        *tı+n- 

Dinel-     ding+el- Tomur-    *to-m+(u)r- 

Dona-     don+a- Tüt-       *tǖ+t- 

Esri-      *es+(g)ür- Uğun-     *ū+ğ(v)+(u)n- 

İste-        *īz+tä- Ula-       ūl+a- 

Kavla-     *kāb+la- Yalvar-  *yala-w(b/f/v)+ar- 

Kavur-     ķaķ+ur-   

Tablo 6 

2.2.2. Fiilden türemiş kök fiiller 

Türkçede kök fiillerden gövde fiiller türetilmektedir. Fiil türü sözcük tür değişikliğine 

uğramadan ek alarak yeni bir fiil olarak ortaya çıkmaktadır. Yapı ve anlam farklılığı oluşan 

gövde fiiller, fiil türü sözcüklerin sahip olduğu işlevleri karşılamaktadır. Türkiye 

Türkçesindeki kök fiillerden 75 tanesi fiilden türemiş kök fiildir ve türemiş kök fiillerin yüzde 

65,7’si oranındadır. Bunlardan bazısı -çok az olmakla birlikte- eski kullanımlarında isimden 

fiilleşirken, bazısı da fiilden isim ve tekrar isimden fiilleşmişlerdir.  



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 39         Kasım – Aralık 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  

           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    
                                                     http://www.akademikbakis.org 

 

10 

Türkiye Türkçesi Etimoloji Türkiye Türkçesi Etimoloji 
Aldan-  ālda-n-<āl+da- Sın-  *sī-n- 

Aldat-     ālda-t-<āl+da- Sırı-  sır-ı- 

Apar-  ap-ar- Sıyır-  *sī-đ-ı-r-a- 

Apış-  *ab-ış- Siy-  si:-đ- 

Avun-     *ābı-n- Soğ-      *sō-ġ- 

Avut-      *āwı-t-<ābı-t- Sol-  sō-l- 

Barın-     bar-(ı)n- Sun-  sū-n- 

Barış-     bar-ış- Sus-  *sū-s- 

Bırak-  bır-(a)k- Sür-  *sǖ-r- 

Burcu-    bur-cu- Süs-  *süz-/sü-z-  

Bürü-  *bü-r-i- Şiş-  şī-ş- 

Çalış-  çal-ış- Tanı-  *ta-n-ı- 

Çalka-     *çā-l-ka- Tara-  *tar-a- 

Çevir-  *çew-(i)r- Tart-  *tar-t- 

Çiğne-  çik-ne- Tüken-  tüke-n- 

Danış-  tan-u-ş- Tüket-  tüke-t- 

Davran-  tavra-n- Tüne-     *tü-n-e- 

Evir-  *ew-ür- Uza-  *uz-a- 

Getir-  kel-tür- Üleş-  ǖl-e-ş- 

Göster-   göz-ter-/*kör-güz-  Ürp-  ür-/ör-/or-p- 

Güven-  *küve-n- Ver-  *bé:(ī)-r- 

Ira-  ır-a- Yak-  *yā-k- 

Kert-  *ker-t- Yalıt-      ya-l-(ı)t- 

Kıvır-  kıv-(ı)r- Yan-  yā-n- 

Kıvra-  *ķıv-(ı)r-a- Yap-       ya-p- 

Koy-  *ķo-đ- Yara-   yār-a- 

Sal-  *sā-l- Yarış-     yār-(ı)ş- 

San-  *sa-n- Yat-  yā-t- 

Sap-  *sa-p- Yay-  *yā-đ- 

Sar-  *sa-r- Yekin-  *yél-(k)in- 

Sars-  sar-s- Yıka-  *yāy-ka- 

Sat-  *sa-t- Yırt-  *yır-(*yir)t- 

Sav-  sa-v- Yıvış-  *yaw-(ı)ş- 

Say-  *sā-y- Yon-  yō-n- 

Seğri-     sew-re- Yor-       *yō-r- 

Sez-       *sē-z- Yun-  yu-n- 

Sıç-  *sı-ç- Yülü-  yǖ-li- 

Sık-  *sī-ķ-   

Tablo 7 

2.2.3. Kökleri ses yansımalı türemiş kök fiiller 

Türkiye Türkçesinde kök fiil olan ancak eski kullanımlarında kökleri ses yansıma 
sözcük olarak tespit edilen türemiş kök fiillerden de 6 tane ve yüzde 1,6 oranında 
bulunmaktadır.  

Türkiye Türkçesi Etimoloji Türkiye Türkçesi Etimoloji 
Çağır-  *çā+kır- Tın-        *tı+n- 

Çığır-  çī+kır- Tüt-       *tǖ+t- 

Çıldır-  çıl+dır- Uğun-     *ū+ğ(v)+(u)n- 

Tablo 8 
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3. Türkiye Türkçesindeki türemiş kök fiillerin anlam özellikleri 

Anlam konusu dil araştırmalarında sınırlarının belirlenmesi en güç alanlardan biridir. 

Bir sözcüğün kullanım alanı ve işlevlerinin tamamının tespiti çok zor olduğu için anlam 

sınırlandırmasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle fiil türü sözcüklerin anlamdan çok 

anlatım işlevlerinin ön planda olduğu dikkate alınıp anlam özellikleri bakımından 

değerlendirildiğinde genelleme yoluyla bir sınıflandırma yapılabilmektedir. Bu çalışmadaki 

sözcük sayısının çokluğu göz önünde bulundurulunca da anlam özellikleri hakkında ayrıntıya 

girmek makalenin kapsamını aşmaktadır. Daha az sayıda sözcük ve kapsamı daraltılmış başka 

bir çalışmada konu ele alınabilir, ancak burada sadece anlam özelliği olarak türemiş kök fiiller 

üç başlık altında; tek anlamlı, çok anlamlı ve mental anlamlı türemiş kök fiiller olarak 

gösterilecektir. Çok anlamlı türemiş kök fiillerde anlamlarının tamamını göstermek bu 

çalışmanın kapsamını sınırlayacağından dolayı, birden fazla anlamı olanların hepsi aynı başlık 

altında gösterilmek durumunda kalınmıştır.  

Türkiye Türkçesindeki türemiş kök fiillerin anlamları esas alınan sınıflandırmada, 

sözcüklerin eski şekilleri ve türleri konunun kapsamına alınmamıştır. Türkçe Sözlükteki 

(TDK, 2011), anlamlar göz önünde bulundurularak yapılan sınıflandırmada genelleme 

yapılmış ve tek anlamlı türemiş fiillerin114 taneden 42 tane ve yüzde 36,8 oranında, çok 

anlamlı türemiş kök fiiller 72 tane ve yüzde 63,1 oranındadır. Bunlardan bağımsız olarak 

mental fiillerin de 25 tane ve yüzde 21,9 oranında oldukları tespit edilmiştir.  

Türkçe araştırmalarında “mental fiil” konusu üzerine az denecek kadar sınırlı çalışma 

bulunmaktadır. Özen Yaylagül (2005–2010) ve Savaş Şahin’in (2012) çalışmalarından başka 

kaynaklara ulaşılmamıştır. Zihinsel etkinlikleri ifade etmede kullanılan bu fiil türü sözcükler, 

Türkçede her zaman bulunmakla beraber, haklarındaki araştırmalar yeni yeni bilim 

dünyasının gündemine girmektedir. Burada mental fiil konusu sadece tasnifte ele alınmış, 
fakat ayrıntılı olarak üzerinde durulmamıştır. 

Türemiş kök fiillerin anlam özellikleri üzerinde ayrıntılı durulmayıp sadece tablo ve 

başlıklarla gösterilmekle yetinilmiştir.  

3.1. Tek anlamlı türemiş kök fiiller 

Türkiye Türkçesi Etimoloji Türkiye Türkçesi Etimoloji 
Apar-  ap-ar- Sın-  *sī-n- 

Beler-     *bél+(e)r- Sırı-  sır-ı- 

Bile-  bi:+le- Sik-  si:+k- 

Buna-  mun+a- Siy-  si:-đ- 

Burcu-    bur-cu- Soğ-      *sō-ġ- 

Çise-  *çēs+e- Sol-  sō-l- 

Danış-  tan-u-ş- Süs-  *süz-/sü-z-  

Dona-     don+a- Tüket-  tüke-t- 

Evir-  *ew-ür- Tüne-     *tü-n-e- 

Güven-  *küve-n- Tüt-       *tǖ+t- 
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Ira-  ır-a- Uğun-     *ū+ğ(v)+(u)n- 

Kavla-     *kāb+la- Ula-       ūl+a- 

Kert-  *ker-t- Üleş-  ǖl-e-ş- 

Kına-     *ķīn+a- Ürp-  ür-/ör-/or-p- 

Kıvan-  ķıw~ķuw+an- Yalvar-  *yala-w(b/f/v)+ar- 

Koca-  *koç+a- Yekin-  *yél-(k)in- 

Sakla-     *sa-k+la- Yıka-  *yāy-ka- 

San-  *sa-n- Yıvış-  *yaw-(ı)ş- 

Sars-  sar-s- Yon-  yō-n- 

Sav-  sa-v- Yun-  yu-n- 

Sez-       *sē-z- Yülü-  yǖ-li- 

Tablo 9 

3.2. Çok anlamlı türemiş kök fiiller 
Türkiye Türkçesi Etimoloji Türkiye Türkçesi Etimoloji 
Aldan-  ālda-n-<āl+da- Oku-      oķ+ı- 

Aldat-     ālda-t-<āl+da- Sakın-  *sak+(ı)n- 

Apış-  *ab-ış- Sal-  *sā-l- 

Avun-     *ābı-n- Sap-  *sa-p- 

Avut-      *āwı-t-<ābı-t- Sar-  *sa-r- 

Barın-     bar-(ı)n- Sat-  *sa-t- 

Barış-     bar-ış- Say-  *sā-y- 

Bekle-    *bek+le- Seğri-     sew-re- 

Belir-  *bel+gü+r- Sıç-  *sı-ç- 

Bırak-  bır-(a)k- Sık-  *sī-ķ- 

Buda-     *būt+ı- Sıva-  *suw+a- 

Bürü-  *bü-r-i- Sıyır-  *sī-đ-ı-r-a- 

Cıvı-      *suw+ı- Sölpü-     sül+pü- 

Çağır-  *çā+kır- Söyle-  *sö-đ+(üg)le- 

Çalış-  çal-ış- Sun-  sū-n- 

Çalka-     *çā-l-ka- Sus-  *sū-s- 

Çevir-  *çew-(i)r- Sür-  *sǖ-r- 

Çığır-  çī+kır- Şiş-  şī-ş- 

Çıldır-  çıl+dır- Tanı-  *ta-n-ı- 

Çiğne-  çik-ne- Tara-  *tar-a- 

Çile-   *çī+la- Tart-  *tar-t- 

Davran-  tavra-n- Tın-        *tı+n- 

Daya-  *tay+a- Tomur-    *to-m+(u)r- 

Dene-  teŋ+e- Tüken-  tüke-n- 

Dinel-     ding+el- Uza-  *uz-a- 

Esri-      *es+(g)ür- Ver-  *bé:(ī)-r- 

Getir-  kel-tür- Yak-  *yā-k- 

Göster-   göz-ter-/*kör-güz-  Yalıt-      ya-l-(ı)t- 

İste-        *īz+tä- Yan-  yā-n- 

Kavur-     ķaķ+ur- Yap-       ya-p- 

Kıskan-  *ķız+ġa-n- Yara-   yār-a- 

Kıvır-  kıv-(ı)r- Yarış-     yār-(ı)ş- 

Kıvra-  *ķıv-(ı)r-a- Yat-  yā-t- 

Koy-  *ķo-đ- Yay-  *yā-đ- 

Kurtar-  *ķut+ġar- Yırt-  *yır-(*yir)t- 

Kuşan-    kur+şa-n- Yor-       *yō-r- 

Tablo 10 
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3.3. Türemiş mental kök fiiller 

Türkiye Türkçesi Etimoloji Türkiye Türkçesi Etimoloji 
Aldan-  ālda-n-<āl+da- Kıvan-  ķıw~ķuw+an- 

Aldat-     ālda-t-<āl+da- Oku-      oķ+ı- 

Avun-     *ābı-n- Sakın-  *sak+(ı)n- 

Avut-      *āwı-t-<ābı-t- San-  *sa-n- 

Barış-     bar-ış- Sez-       *sē-z- 

Buna-  mun+a- Söyle-  *sö-đ+(üg)le- 

Çıldır-  çıl+dır- Sus-  *sū-s- 

Danış-  tan-u-ş- Tanı-  *ta-n-ı- 

Davran-  tavra-n- Ürp-  ür-/ör-/or-p- 

Güven-  *küve-n- Yalvar-  *yala-w(b/f/v)+ar- 

İste-        *īz+tä- Yarış-     yār-(ı)ş- 

Kına-     *ķīn+a- Yor-       *yō-r- 

Kıskan-  *ķız+ġa-n-   

Tablo 11 

4. Sonuç ve öneriler 

Bu araştırmayla ortaya çıkan verilerden hareketle şu sonuçları çıkarmak mümkün 

görünmektedir: 

1.Tespit edilebildiği kadarıyla Türkçe ve Türk Dil Bilgisi kitaplarında yer almayan bir 

dil bilgisi terimi ilk defa bu çalışmayla kullanılmış ve alanda yapılacak benzeri çalışmalar için 

yeni bir yaklaşım sergilenmiştir. “Türemiş kök” terimi, bu araştırmada kök fiillerle 

sınırlandırılmıştır, ancak isim türü sözcüklerin kökleri için de benzer çalışmaların yapılması 

alan bilgisi açısından önemli katkılar sağlayabilir. 

2. Türkiye Türkçesinin öğretiminde kök fiiller konusu ile ilgili ek bilgi sunulmuş ve 

buradaki tespitler alan öğretmenleri ve orta öğretim öğrencileri düzeyinde kullanılabilir. 

Çünkü Türkçede bazı kök fiillerin yapı ve anlam özelliklerini açıklarken, sözcüğün sadece 

Türkiye Türkçesindeki yapı ve anlamı yeterli olmayabilmektedir. Dolayısıyla meselenin izahı 

Türkçenin tarihi dönemleri de göz önünde bulundurularak yapılabilmektedir. Türkçe dersi ve 

derse yardımcı nitelikteki öğretmen kılavuz kitaplarında bu tespitlere yer verilebilir. 

3. Türkçenin var oluş mücadelesinde, tarihi dönemlere ait türemiş sözcükleri, yeni 

sözcük veya kök fiil olarak kullanması dikkat çekici bir durumdur. Sondan eklemeli bir dil 

olan Türkçenin üretim gücü ve mantığını göstermesi bakımından yukarıdaki tespitler önemli 

bir yere sahiptirler. Türkçenin özelliklerinden bahseden başlıklara bu bilgiler de eklenebilir.  

4. Bu çalışma kapsamında olmadığı için üzerinde durulmayan, fakat ortaya çıkan veri 

miktarı üzerinden yapılacak ses bilgisel bir çalışma, Türkçedeki kök fiillerin ses yapıları ve 

özellikleri konusunda yeni bilgilere ulaşma imkânı verebilir.  
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Bu ve benzeri çalışmaların ortaya koyduğu veri zenginliği, çok farklı çıkarımlar 

yapabilmeyi mümkün kılabilir, ancak makalenin kapsamı, yöntemi ve amacı bağlamından 

doğrudan çıkarılabilecek sonuçları bunlarla sınırlandırmak yerinde olacaktır.  

 
5. Kısaltmalar 
 

V: Vokal/ Ünlü 
K: Konsonant/ Ünsüz 
C: Cilt 
Haz: Hazırlayan 
TDK: Türk Dil Kurumu 
TKAE: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 
TEKE: Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 
TDAY-B: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten 
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HALK OYUNLARI ÇALIŞMALARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKO-
SOSYAL GELİŞİMLERİNE ETKİSİ∗∗∗∗ 

 

Doç. Dr. Mustafa USLU∗∗∗∗∗∗∗∗ 

ÖZ 

Halk oyunları, ait olduğu toplumun geleneksel değerlerini koruyarak, çeşitli konuları 
işleyerek, hareket, ritim, jest ve mimiklerden yararlanılarak, müzik ve müzik aletleri 
eşliğinde, toplu ve bazen de bireysel olarak anlatan önemli bir kültür unsurudur. 

Üniversite bünyesinde, üniversite öğrencilerine yönelik olarak yapılan halk oyunları 
çalışmalarının, kurs ortamındakilere bilişsel, duyuşsal ve devinişsel olarak önemli kazanımlar 
sunacağı belirtilebilir. Birbirine denk yaşlardaki istekli ve aynı amaç birliği için bir araya 
gelen gençlerin nitelikli bir çalışma ortamında başarılı olmaları daha kolay gerçekleşebilir. 

Halk oyunları çalışmalarında hedeflenen beklentilerin gerçekleşmesi için, öncelikle iyi 
çalışma koşullarının hazırlanması, yetenekli ve istekli öğrencilerin katılımının sağlanması, bu 
katılımda sürekliliğin korunması oldukça önemlidir. 

Çalışmalar başladıktan sonra, başarıyı etkileyen en temel unsurlar ise öğrenci ve 
öğretmen tutumudur. Eğitmenin alanında bilgili olması, konusuna hakim olması, topluluk 
önünde rahat, canlı, enerjik olması, güdüleyici ve motivasyon sağlayıcı yanının bulunması 
gerekmektedir. Halk oyunları çalışmalarında başarılı, istekli ve alanında yetkin eğitmenlerle 
çalışılması mutlaka önemsenmelidir. 

Günümüz eğitim ve öğretiminde, eğitimcinin yeterlikleri kadar, öğrencinin öğrenmeye 
hazır oluşluluğu ve yatkınlığı ile öğretim esnasındaki becerileri oldukça önemsenmektedir. 

Halk oyunları çalışmaları içerisindeki öğrenciler, çalışmanın ilk anından itibaren 
öğrenmeye ve paylaşmaya dönük çeşitli kazanımlar elde etmektedirler. Öğrencilerin 
kendilerine olan özgüvenlerini arttırmaları, kişilik gelişimlerinde, yaptıkları işten zevk 
almaları ise duygusal gelişimlerinde katkı sağlayacaktır. Topluluk içerisinde birlikte bir iş 
yapma ve başarma duygusu ve bunların paylaşılması bir sosyalleşme olgusudur. Kalabalık 
topluluklar önünde sergilenen çeşitli gösterilerde görev almak ise sosyo-kültürel bir başarı 
olarak nitelendirilebilir. Halk oyunları çalışmalarında, öğrencilerin aşamalı olarak bu süreci 
yaşamaları psiko-sosyal bir olgu olarak değerlendirilebilir. 

Halk oyunları çalışmalarında etkin biçimde görev alan öğrenciler, toplulukla 
katıldıkları gösterilerdeki başarılarında üst düzeyde haz almakta ve yaptıkları işin zevkini 

                                                           

∗ Bu çalışma 10-12 Mayıs 2012 tarihinde Malatya’da düzenlenen 1. Uluslar arası Halk Oyunları Kongresinde 
bildiri olarak sunulmuş fakat yayınlanmamıştır. 
∗∗ Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, 
muslu@marmara.edu.tr 
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tatmaktadırlar. Halk oyunlarındaki öğrenciler bu yolla bedensel gelişimlerine katkı sağlarken, 
ruhsal gelişimlerini de desteklemektedirler. Bu öğrenciler toplu ortamda yaptıkları kültürel 
çalışma ve etkinliklerle, ülkemizin sosyo-kültürel kalkınmasına katkı sağlamaktadırlar. 

Bu araştırma, Marmara Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
bünyesinde, üniversite öğrencilerine yönelik, faaliyet gösteren halk oyunları kurslarına 
katılan, öğrencilere uygulanan anket sonuçları değerlendirilerek yapılacaktır. Konuyla ilgili 
çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgiler de betimsel araştırma yöntem ve teknikleri 
kullanılarak bildiriye yansıtılacaktır.    

 Anahtar Kelimeler: Halk Oyunları, Üniversite, Öğrenci, Psiko-Sosyal 

 

THE IMPACT OF FOLK DANCE PRACTICES ON THE PSYCHO-SOCIAL 
DEVELOPMENT OF UNIVERSITY STUDENTS  

ABSTRACT 

Folk dance is a significant cultural element showing the traditional values of a society 
by conserving them, working on various subjects, benefiting from movements, rhythms, 
gestures and mimic in company with music and musical instruments, either in groups or 
individually.  

 It can be stated that folk dance practices which are realized for university students will 
contribute notable gains in terms of cognitive, affective and kinesthetic manners. The willing 
young people at the similar ages and gathering for the same target are likely to be successful 
in a qualified working environment.  

 So as to realize the targeted expectations, it is necessary to prepare good working 
conditions, ensuring the attendance of talented and willing students, maintaining the 
continuance of this attendance.  

 After the studies are commenced, the basic factors influencing the success are the 
attitudes of student and teacher. It is required for the teacher to be competent in his field, 
relaxed in front of the society, live, energetic, motivate and incentive. Working with 
successful, willing and competent teachers is a must for folk dance studies.  

 In today’s education and training, competence of the teacher is of high importance as 
well as the readiness, tendency and skills of the student.  

 Students performing folk dances acquire various gains of learning and sharing as of 
the first time of their study. That the students increase their self-confidence will contribute to 
their characteristic development, and that they enjoy their works will contribute their 
emotional development. Performing a work and becoming successful on it in society and 
sharing of these are all related to the concept of socializing. Taking part in various events 
performed in front of crowded groups can be defined as a socio-cultural success. In folk dance 
studies, that the students experience tgis process gradually can be assessed as a psycho-social 
matter.  

 Students participating in folk dance studies interactively enjoy the success of their 
shows and taste the joy of their profession. While contributing to their physical development, 
the students performing folk dances support their spiritual developments, too. These students 
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also contribute to the socio-cultural development of our country thanks to the cultural studies 
and events performed in society.  

 This research is going to be conducted by assessing the survey results which is applied 
on the students participating the folk dance studies in the university within the scope of Head 
Office of Health, Culture and Sports, Marmara University. Further information acquired from 
various resources on the subject is going to be reflected on the notification using the 
descriptive research methods and techniques.  

Key Words: Folk Dances, University, Student, Psycho-Social. 

 

GİRİŞ 

Halk oyunları, sanatsal bir anlatım, aktarım ve paylaşım biçimidir. Bünyesinde, 
yaratıcı ve estetik öğeleri barındırmakta, sanat içerikli anlatım biçimleriyle sosyal etkileşimi 
sağlamaktadır. Halk oyunları, toplumsal bir ortamda sergilenirken, toplumsal dayanışma ve 
paylaşımın arttırılmasına katkı sağlamasının yanı sıra, kültürümüzün yaşatılması ve gelecek 
nesillere aktarılmasında etkin bir rol üstlenmektedir. Halk oyunları çalışmalarına katılanlar, 
bizzat yaparak ve yaşayarak kültürel birliğin ve bütünlüğün oluşturulmasında, önemli bir 
işlevsellikte bulunmaktadırlar.  

Halk oyunları çalışmaları, bu konuda ilgili ve yetenekli bireylerin kendilerini 
gösterebilecekleri önemli bir ortamdır. Kitleleri bir araya toplayabilen yanının olması, bu 
kültürel ve sanatsal etkinliğin diğer bir kayda değer özelliğidir. 

Folklorun kaynaklarından biri olan halk oyunları, uzun bir tarihsel süreç içerisinde, 
ülkelerin kendi kültürlerini yansıtabilecekleri önemli bir kaynak niteliği taşımıştır ve bu 
özelliğini bu gün de aynı biçimde sürdürmektedir. Halk oyunları günümüzde, okulda ve okul 
dışı ortamlarda, etkin konumunu sürdürürken, üniversitelerde de oldukça önemsenmekte ve 
ilgili gençlere bilinçli bir ortamda hizmet kaynağı olmaktadır.  

Üniversite öğrencilerine, halk oyunları çalışmalarıyla sunulan kültürel hizmet ortamı, 
onların psiko-sosyal gelişimlerine katkı sağlarken, bu birikimler zamanla çoğalacak, ulusal ve 
uluslararası düzeyde gelişip yaygınlaşacaktır. Sağlıklı, dengeli, kültürlü, başarılı, neşeli ve 
mutlu bireylerin yetiştirilmesi açısından, üniversite kapsamındaki halk oyunları çalışmaları 
oldukça etkilidir. Bilgi ve bilinç düzeyi yüksek, istekli öğrenciler, düzenli ve disiplinli 
yapılacak halk oyunları çalışmalarından öğrendiklerini, ürün olarak gösteri biçiminde 
sergileyebildikleri takdirde, hem kendilerinin kişilik ve sosyal gelişimlerine katkı 
sağlayacaklar hem de bu kültür ürününü başkalarına tanıtarak, kültürel ve toplumsal bir 
hizmette bulunmuş olacaklardır. 

 

1. Halk Oyunlarının Tanımı ve İçeriği 

Halk bilimi teorisyenlerinden Dan Ben Amos, halk bilimini topluluklar arasında kurulan 
sanatsal iletişim olarak tanımlamaktadır. “Folklor, belli zamanda meydana gelen aksiyondur. O artistik 
bir aksiyondur. O yaratıcılık ve estetik kaygıyı içine alır ve bunların her ikisi de kendiliklerinden sanat 
formlarında birleşmeye yüz tutarlar. Bu anlayışa göre folklor; sanata ait anlatım yoluyla oluşan 
karşılıklı bir sosyal etkilemedir”. (Amos, 2003: 31) 
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Halk Oyunları, en eski çağlardan beri, insanların hayatında önemli bir yer tutmuş ve 
günümüze kadar gelmiştir. İlkel zamanlarda yaşamış insanlar, yaban hayvanlarından korunmak, 
onları avlamak, birbirleriyle savaşmak mecburiyeti içinde zor bir yaşama mücadelesi 
veriyorlardı. Çoğu zaman güç, tehlikeli ve yorucu geçen bu uğraşmalardan sonra, zaferle dönen 
insanlar sevinçlerini tepinerek, sıçrayıp hoplayarak, coşkun hareketlerle kutlamaktan büyük zevk 
duymuşlardır, işte oyunun ilk ve ilkel şekli bu biçimdedir. Daha sonra oyunu meydana getiren 
duygular ve olgular gelişerek, müzikle de bütünleşerek, belirli bir düzene girmiş ve birçok olayların 
da etkisiyle çeşitlilik arz etmiştir. Türk toplumunda da oyun, yüzyıllar boyunca bir gelenek 
halinde devam eden çok geniş bir kültür hazinesi halini almıştır. ( Baykurt, 1976: 124) 

Günümüzde halk oyunları, insanların geleneksel yaşama biçimlerini, inanışlarını, 
tabiatla ve birbirleriyle olan ilişkilerini, müzikle de birleştirerek yaşatan ve kültür öğelerinin 
bu yolla nesilden nesile aktarılmasına yardım eden önemli bir etkinliktir. 

Türk halk oyunları, geleneksel biçimi ile doğal ortamında oynanırken, daha sonra 
bunların herkesçe bilinmesi ve öğrenilmesi amacı ile önce şehirlere, buradan da sahneye 
taşınmıştır. Doğal ortamında serbest olan halk oyunları, sahnede, belli kurallara ve disipline 
bağlanarak, bir sahne sanatına dönüştürülmüştür. Sahne sanatları içinde yerini alan Türk halk 
oyunları, çeşitli kurum, kuruluş, vakıf ve dernekler tarafından oynanmaya başlanmış ve bu 
çalışmalar oldukça geniş bir alana yayılmıştır. ( Uzunkaya, 2009: 2 ) 

Halk oyunları, tüm karar sistemlerini etkileyen, toplumun yapısal değişikliklerinde 
etkisi olan bireylerin, sosyal isteklerini oluşturmasındaki etkin durumu ile halk biliminin alt 
disiplinlerinden birisi olarak görülmektedir. Konuları ve amaçları itibarı ile karışık bir 
oluşumu içeren halk oyunları, bütün aşamalarında ifade bütünlüğü yansıtan ve vurgulamak 
istediği kültürel formu, sanatsal olarak sunan pek çok kültür öğesi gibi iletişimin 
sağlanmasında kullanılan kültürel bir araçtır. (Ertural, 2006: 12) 

Birden çok kültürel unsuru içerisinde barındıran halk oyunları, ülkelerin kimliklerinin 
tanıtılmasında, ülkeler arası iletişim, etkileşim ve paylaşımda en etkili kaynaklardan biri 
durumundadır. 

Halk Oyunları, resmi veya gayri resmi ortamlarda gerçekleştirilen sunumlarıyla, 
insanın, bir coşku, sevinç, rahatlama ve kendine güvenme, kendini anlatma, beğenilme ve 
iletişim aracıdır. Böylelikle halk oyunları, onu icra eden kişiler ve onun icra edildiği ortamlar 
açısından değerlendirildiğinde, insanların birbirleriyle iletişim kurabildiği, toplumsal bağların 
kurulmasına yardımcı olan bütünün bir parçası olma hissini veren, toplumun tümü üzerinde 
en güçlü etkinliklerden birisi olan bedensel bir ifade biçimi, iletişimsel bir araç ve icra 
ortamlarıdır. Kentte, köyde ve kırsalda, toplumsal eğitimin ve kültürel hayatın mevcut olduğu 
her sosyal ortamda, halk oyunları, halkın en önemli sosyal iletişim unsurlarından biridir. 
(Ertural, 2006: 12) 

Zaman içerisinde gelişip yaygınlaşan Türk halk oyunları, günümüzde çok geniş bir 
kullanım alanı ve ortam içerisindedir. Türk halk oyunları bir çok işlevselliğinin yanı sıra 
üniversite gençlerinin ilgi duyduğu ve öğrenmeye çalıştığı etkin bir kültürel faaliyet özelliği 
taşımaktadır. 
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2. Halk Oyunları Çalışmalarına Psiko-Sosyal Gelişim Açısından Yaklaşım 

Duygusal ve toplumsal gelişim birbiriyle karşılıklı etkileşim halindedir. Duygusal 
gelişimin tam olarak kazanılmasından sonra birey topluma katkıda bulunabilir. 

Kişilik, psikologlara göre, bireyin kendine özgü ve ayırıcı davranışlarının bütünü 
biçiminde tanımlanır. Başka bir deyişle bir inşam başkalarından ayıran bedensel, zihinsel ve 
ruhsal özellikler bütünüdür. (Başer, 1998: 167)  

Toplum ve insan hayatında sosyal bir çalışma ortamı olarak halk oyunlarının, kişinin 
ruhsal ve düşünsel davranışlarının gelişimine katkısı olmakta, bireyin katılma arzusunu 
tetiklemekte, cesaret ve kendine güveni yaratmakta, artan öğrenme ve başarı isteği ile 
bencillikten kurtulmaya, işbirliği bilincinin kuvvetlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu 
çalışmaların sonucunda, sosyal bir faaliyet olarak halk oyunları oynayan insanın, sorumluluk 
duygusunun geliştiği ve toplumsal davranışlar kazandığı gözlemlenmektedir. (Şenol, 2001: 
243) 

Halk oyunları çalışmaları içeriği ve taşıdığı amaç itibariyle, insanlara önemli 
kazanımlar sunan bir etkinlik ve etkileşim biçimidir. Halk kültürü unsuru olan halk oyunları, 
eğitim çalışmalarında kullanılması gereken önemli ve etkili bir kaynaktır.  

Halk oyunu doğal ve içgüdüsel olarak insanımıza öğrenim ve gelişim süresince 
sunulmalıdır. Halk oyunları eğitimi sayesinde kişi, kendini tanır ve tanıtır, yeteneklerini 
geliştirir, sınırlı ve güçlü yönlerini fark eder, vücudunu ve sağlığını korur, organizmasını en 
iyi biçimde kullanmayı öğrenir. Ayrıca, gerekli bilgi, beceri, alışkanlık, kişisel ve toplumsal 
davranışlar kazanır, boş zamanlarını değerlendirir. (Bişgin, 2001: 26) 

Halk oyunları, öğrencilerin sosyalleşmelerine katkı sağlayan etkili bir öğreti aracı ve 
biçimidir. Bu çalışmalarda, öğrencilerin kendilerine olan güven duygusunu arttırdıkları ve 
cesaret kazandıkları görülmektedir. Halk oyunları çalışmalarına katılanların, başkalarıyla 
diyalog kurmada daha becerikli hale geldikleri gözlenmektedir. Kişilere özgü bireysel ve 
toplumsal varlığın farkındalığında ve insan ilişkileri konusundaki yetkinliğin arttırılmasında 
ve aynı yaş grubundaki kişilerin etkileşim ve paylaşımlarının ilerletilmesindeki fonksiyonel 
durumu, halk oyunları çalışmalarını ayrıcalıklı ve değerli kılan unsurlardandır. 

Halk oyunları, sosyal bir aktivite olmakla birlikte, duyguları da içeren bir etkinliktir. 
Bu çalışma içerisinde bulunanların duyuşsal yönlerini geliştirmelerinin yanı sıra duygularını 
(utangaçlık, öfke, kıskançlık vb.) kontrol edebilme konusunda da deneyim kazandıkları 
vurgulanabilir.  

Duygusal ve toplumsal gelişimin, etkileşim noktasında birbirleriyle iç içe kavramlar 
olduğu belirtilebilir. Uyum sağlama süreci, duygusal gerginliği doğurabilir. Yeni olaylara ve 
ortamlara uyum, zihinsel ve hareketsel davranışlarda farklılığa yol açabilir. Sosyal uyum 
süreci, zaman ve sabır gerektiren, tecrübenin artmasıyla gelişen bir durumdur. Psikolojik 
açıdan iyi yetişen bireyin, sosyal yönü de hızla gelişecek, topluma uyumu ve çevreye katkısı 
artacaktır. Halk oyunları, çalışmaları, bireylerin kendileriyle barışık, başkalarıyla uyumlu, 
toplum içerisinde iyi bir konum edinmelerinde oldukça etkilidir. Bireylere bu tür olumlu 
etkileri bulunan halk oyunları çalışmalarından üst düzeyde yararlanılması planlanmalıdır. 

Halk Oyunları etkinliklerine katılma, bireyin fiziksel olduğu kadar, benlik gelişimine 
de katkıda bulunur. Benlik genelde, "bireyin ne olduğu, ne olmak istediği ve çevresinde nasıl 
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tanındığı konularındaki bilinçliliği" olarak tanımlanabilir. Birey bu bilince, kendini başkaları 
ile karşılaştırarak ulaşır.  

Diğer yandan; kendini, kendi gözü ve görüşü ile kendisine ilişkin başkalarının 
görüşlerini karşılaştırır. Bu nedenle bireyin kendisini fiziksel olarak geliştirmesi, yalnızca 
kendisi için değil, aynı zamanda fiziği ve fiziksel becerilerinin toplumsal imajı üzerindeki 
etkileri nedeniyle önemlidir.  

Sosyo-kültürel işlevleri açısından ülkemizde halk oyunları, insanların geleneksel 
yaşama biçimlerini, inanışlarını, tabiatla ilişkilerini, birbiriyle olan ilişkilerini müzikle de 
birleşerek yaşatan ve kültür öğelerinin bu yolla nesilden nesile aktarılmasına yardım eden 
önemli bir etkinliktir. Türk toplumunda oyun, yüzyıllar boyunca bir gelenek halinde devam 
eden geniş bir kültür hazinesi halini almıştır.  

Tüm gelenek ve görenekleri bünyesinde barındıran halk oyunları, ait olduğu toplumun 
ulusal duygularını yansıtma ve toplumsal bağları pekiştirip kuvvetlendirme etkisine sahip, 
önemli bir kültür kavramıdır. 

Halk oyunları, insanların birbiriyle ilişkilerini müzikle de birleşerek yaşatan ve kültür 
öğelerinin bu yolla nesilden nesile aktarılmasına yardım eden önemli bir etkinliktir. İnsanlar 
eğlenmeye ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlarını da düğünlerde, eğlencelerde oyunlarla 
giderebilirler. Bu tarz eğlenme ortamları, insanlar arası ilişkileri sağlamlaştırır. İnsanlar arası 
ilişki ne kadar sağlam olursa, toplum da o derece sağlam olur. Bu tür olgular, kişinin mutlu 
olmasını, beden sağlığını korumasını, gelişmesini, enerjisini dengeli kullanabilmesini 
sağlamaktadır. (Bişgin, 2001: 57-72) 

Halk oyunları bireyi sosyalleştirirken, onun kendisine güven duygusunu ve medeni 
cesaretini arttıran bir çalışmadır. Bu etkinliğe katılanlar, başkalarıyla daha kolay ilişki kurabilir hale 
gelir ve toplumsallaşır. İçine kapanık, sessiz bireyler, halk oyunları sayesinde bulundukları bu 
durumdan kurtulabilirler ve yepyeni bir kimlik kazanabilirler. Yani, halk oyunları, bireyin 
davranışlarının olumlu biçimde gelişmesinde etkili olmaktadır.  

Milli kültürümüz olan halk oyunlarının yerinde, doğru ve iyi kullanılmasıyla, milli 
kültürün korunmasının ve yaşatılmasının yanı sıra evrensel kültüre katkıda bulunma hedefi 
güdülmelidir. Bireylere kazandırdığı psiko-sosyal etkiler göz önünde tutularak, özellikle 
çocukların ve gençlerin eğitim ortamlarında, usta eğitmenlerce yetiştirilecek öğrencilerle, halk 
oyunları çalışmaları verimli kılınmalıdır. 

 

3. Üniversite Kapsamında Sürdürülen Halk Oyunları Çalışmaları ve Etkileri 

Üniversite bünyesinde, üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilen halk oyunları 
çalışmalarının, bireylere önemli kazanımlar sunduğu belirtilebilir. Benzer amaçlar için 
genelde aynı yaş grubuna sahip gençler, kendilerine sağlanan olanaklardan yararlanmaya 
yöneldiklerinde, beklentilerinin gerçekleşmesini hedefleyeceklerdir. Dikkatli, titiz ve iyi 
yapılandırılmış çalışma ortamlarının özellikle üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını 
verimli kullanmalarında dolayısıyla, sosyal bir ortamda kendilerine fayda sağlamalarında 
etkili olacağı gözlemlenecektir. Psiko-sosyal gelişime dönük faydalar da bu kapsamda 
değerlendirilebilir.  

Kültürün birkaç öğesini birden bünyesinde barındıran halk oyunları, ulusların 
tanıtılmasında ve uluslararası etkileşim ve paylaşımın yaşanmasında ve arttırılmasında 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 39         Kasım – Aralık 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

7 

oldukça etkili bir araçtır. Üniversitelerde yetişen halk oyunları ekiplerinin, değişik ülkelerde 
yapılan festivallere, yarışmalara katılımlarının sağlanmasıyla, ülkemizin ve kültürümüzün 
tanıtılmasına katkıda bulunulabilir. Uluslararası etkinliklere katılım hedefinin, üniversite 
düzeyindeki halk oyunları çalışmalarına hız kazandıracağı ve ekiplerin daha kaliteli 
yetişeceği düşünüldüğünde, böyle oluşumların planlanması ve hayata geçirilmesi, üniversite 
yönetimi tarafından da desteklenmelidir. Marmara Üniversitesi bünyesinde, bu anlayış sürekli 
bulunmakta ve bu hedefin halk oyunları eğitmenleri ve öğrenciler üzerindeki olumlu etkisi 
gözle görülür biçimde fark edilmektedir. Bu yaklaşımın, ülke düzeyinde benimsenmesi, ilgili 
birey ve kurumların sorumlulukları içerisinde bulunmalıdır. Üniversite çatısı altında yapılan 
sosyal aktiviteler içerisinde, en etkili çalışmalardan biri durumundaki halk oyunları 
çalışmaları yoluyla, etkinliğe katılan öğrencinin kendini ve yeteneklerini daha yakından 
tanıması, var olan yeteneğini geliştirmesinin yanı sıra sosyal bir ortamda, toplumsal 
davranışlar kazanması ve var olan davranış düzeyini daha da geliştirmesi mümkün 
olabilecektir. Ayrıca bu çalışmalar, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranışları barındıran bir 
etkinlik olmasından dolayı, öğrencilerin ruhsal ve düşünsel yapılarına etki edecek ve kişilik 
gelişimlerine katkı sağlayacaktır. Bu yolla, çalışmalardaki düzey arttıkça, bireylerin 
cesaretleri özgüven duyguları ile öğrenme ve başarma arzuları da giderek gelişecektir. Halk 
oyunları çalışma ortamlarında, doğal olarak işbirliği ve paylaşım duyguları da gelişecek ve 
öğrenciler, birlikte bir iş yapma ve başarmanın zevkine vararak, duygusal gelişime dönük 
bazı mutlulukları yaşama fırsatı bulacaklardır. Bir gösteriye hazırlanma, bir gösteri sunma, 
birileriyle öğrenilenlerin paylaşılması ve başarıya odaklanma gibi bazı önemli ve değerli 
duyguların da hissedilmesinde ve yaşanmasında, halk oyunları çalışmaları oldukça önemli ve 
etkilidir. Halk oyunları çalışmalarında uzun süre emek veren ve ustalaşan öğrencilerin, halk 
oyunlarına yönelik beğeni düzeyleri de gelişecek ve onlara farklı bir kazanım sağlayacaktır. 

Bazı konservatuarların halk oyunları bölümlerinden uzmanlaşarak yetişen eğitmenler, 
yurdun çeşitli yerlerinde, değişik kurumlarda görev alarak öğrenciler yetiştirmektedirler. 
Üniversitelerde de uzman eğitmenlerin geleneksel ve düzenlemeli dallarda yetiştirdikleri 
öğrenciler, çalışmalarını okul içi etkinliklerde çeşitli ulusal ve uluslararası festivallerde, 
yarışmalarda sergileyerek anlamlaştırmaktadırlar.  

 

4. Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

4.1. Araştırmanın Amacı  

Araştırmada, halk oyunları çalışmalarının üniversite öğrencilerinin psiko-sosyal 
gelişimleri açısından kazandırdıkları etkilerin saptanması hedeflenerek, Marmara Üniversitesi 
öğrencilerine sunulan anketle somut bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu araştırma sonucu, 
halk oyunları çalışmalarının öğrencilere çeşitli psiko-sosyal kazanımlar sunduğu varsayımını 
doğrulayan geçerli bilgilere ulaşıp, bu bilgilerin ilgili çevrelere aktarılması ve paylaşılması 
sonucu, halk oyunları çalışmalarının üniversitelerde daha çok önemsenmesi ve geliştirilip 
yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu yolla, kültürü yaşatan ve 
destekleyen bir unsur olarak, halk oyunlarının değerlendirilmesi ve sahiplenilmesi de 
amaçlanmaktadır. 

4.2. Araştırmanın Kapsamı 

Araştırmanın kapsamında, halk oyunlarının içeriği ile ilgili bazı bilgiler, halk oyunları 
çalışmalarının üniversite öğrencileri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi bulunmaktadır. 
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Araştırmanın bulgular ve yorumlar bölümünde, öğrencilere uygulanan anket doğrultusunda, 
halk oyunları kurslarına katılan üniversite öğrencilerinin, kurslara katılma sebepleri ve 
kurslardan beklentilerinin ne derecede gerçekleştiği ile ilgili sonuçlar değerlendirilmiştir. 

4.3. Problem Cümlesi 

Halk oyunları çalışmalarının üniversite öğrencilerinin psiko-sosyal gelişimlerine etkisi 
var mıdır? 

4.4. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada betimsel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Öncelikle yazılı 
kaynaklar taranmış ve gerekli bilgiler seçilerek araştırmaya yansıtılmıştır. Kaynak araştırması 
yapılırken, daha önceden Şule BİŞGİN tarafından çalışılmış olan “ Halk Oyunlarının 
Üniversite Öğrencileri Üzerine Psiko-Sosyal Etkileri, Kütahya, 2001” yüksek lisans tezi 
araştırmasına rastlanmış, incelenmiş, bu araştırmada öğrencilere uygulanmış bir anketin 
içeriği değerlendirilmiş, üzerinde bazı değişiklikler yapılarak, ayrı bir öğrenci grubuna 
uygulanmıştır. 

4.5. Evren  

Üniversitelerin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları bünyesinde düzenlenen halk 
oyunları kurslarına katılan öğrenciler, araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. 

4.6. Örneklem 

Marmara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki halk 
oyunları kurslarına katılan Marmara Üniversitesi öğrencileri araştırmanın örneklemini 
oluşturmaktadır. Bu kurslara katılan 108 öğrenci, araştırmanın örneklem grubunu temsil 
etmektedir. 

4.7. Sınırlılıklar 

Araştırma, halk oyunları çalışmaları içerisinde yer alan üniversite öğrencileri ile 
sınırlandırılmıştır. Araştırma, bu sınırlı kapsamda değerlendirilmiştir. Anket, sadece Marmara 
Üniversitesi öğrencilerine uygulandığı için belirli bir sayıyı içermektedir. Anket verileri, 
frekans ve yüzde değerleri üzerinden hesaplanarak elde edilmiştir. Ulaşılan sonuçların 
değerlendirilmesi yorumlanarak araştırmaya yansıtılmıştır. 

4.8. Bulgular ve Yorumlar 

Tablo1. Öğrencilerin Cinsiyet Dağılımı     

  f % 

Erkek 55 50,9259 

Bayan 53 49,0741 

 Toplam 108 100 

Yapılan araştırmada, halk oyunları etkinliklerine katılan toplam 108 üniversite 
öğrencisinden, 55 erkek, 53 bayan öğrenci anketimizi cevaplandırmıştır. Tablo1. de 
görüldüğü gibi halk oyunları faaliyetine katılan erkek öğrenciler ile bayan öğrencilerin 
oranları birbirine oldukça yakındır. 
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Tablo2. Öğrencilerin Yaş Dağılımı     

  f % 

19-20 52 48,1481 

21-22 38 35,1852 

23-24 14 12,96296 

25-26 4 3,703704 

 Toplam 108 100 

Tablo2. den anlaşıldığı gibi halk oyunları faaliyetlerine katılım oranları arasında en 
yüksek oranı 19-20 yaş grubu, en düşük oranı ise 25-26 yaş grubu öğrenciler almaktadır. 
Diğer yaş grubundaki öğrencilerin katılım oranlarına bakıldığında, üniversite çağındaki 
öğrencilerin tümünün belirli oranda bu faaliyetlere ilgi gösterdikleri anlaşılmaktadır. 

Tablo3. Öğrencilerin Medeni Hali     

  f % 

Bekar 102 94,44444 

Evli 6 5,555556 

 Toplam 108 100 

Öğrencilerin medeni hal durumu incelendiğinde, büyük bir oranın bekar olduğu 
Tablo3. den anlaşılmaktadır. Az sayıda üniversite öğrencisinin ise evli olduğu göz önüne 
alındığında, halk oyunları faaliyetlerinde bulunan evli üniversite öğrencilerinin katılım 
oranları da dikkat çekicidir. 

Tablo4. Öğrencilerin Fakülte Dağılımları     

  f % 

Fen Edebiyat 23 21,2963 

Eğitim 26 24,07407 

Mühendislik 8 7,407407 

Güzel Sanatlar 3 2,777778 

İktisadi İdari Bilimler 15 13,88889 

Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu 5 4,62963 

Hukuk 13 12,03704 
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Diğer 15 13,88889 

 Toplam 108 100 

Öğrencilerin fakülte dağılımlarını gösteren Tablo 4.’ den anlaşıldığı üzere oranlar 
oldukça değişiktir. Fakat, eğitim fakültesi ve fen edebiyat fakültesinin oranı olukça yüksektir. 
Hemen hemen her fakülteden katılım bulunmaktadır.  

Tablo5. Halk Oyunlarının, kültürün bir öğesi 
olduğu ve kültürü gelecek nesillere aktardığı 
görüşüne katılma oranı     

  f % 

Evet 108 100 

Hayır 0 0 

 Toplam 108 100 

Halk oyunlarının kültürün bir öğesi olduğu ve kültürü gelecek nesillere aktardığı 
görüşüne her öğrencin katıldığı Tablo5. deki orandan anlaşılmaktadır. 

Tablo6. Halk oyunları çalışmalarınızdaki psiko-
sosyal gelişimde, eğitmen faktörünün etkisinin var 
olma oranı     

  f % 

Evet 104 96,2963 

Hayır 4 3,703704 

 Toplam 108 100 

Halk oyunları çalışmalarındaki eğitmenlerin, öğrencilerin psiko-sosyal gelişimlerine 
olan etkisi, öğrencilerin görüşlerine göre Tablo 6.’ da belirtildiği üzere büyük bir oran 
içermektedir. 

Tablo7. Size göre halk oyunları oynamanın 
bireyler üzerindeki psikolojik etkileri 
aşağıdakilerden hangisidir?     

  f % 

Kendine Güvenin Artması 25 23,14815 
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Psikolojik Olarak Rahatlama 24 22,22222 

Konsantrasyonun Artması 27 25 

Stresten Uzaklaşma 23 21,2963 

Diğer 9 8,333333 

 Toplam 108 100 

Tablo7.’ deki oranlardan öğrencilerin halk oyunlarının psikolojik etkilerinin farkında 
oldukları sonucu anlaşılmaktadır. 

Tablo8. Halk oyunlarına başlamanızda, size göre 
en etkili faktör aşağıdakilerden hangisidir?     

  f % 

Kendim 67 62,03704 

Ailem 13 12,03704 

Öğretmenlerim 9 8,333333 

Arkadaşlarım 9 8,333333 

Kitle İletişim Araçları 3 2,777778 

Diğer 7 6,481481 

 Toplam 108 100 

Tablo8.’den anlaşıldığı gibi öğrencilerin büyük çoğunluğu, halk oyunları çalışmalarına 
kendi istekleriyle katıldıklarını belirtmişlerdir. Fakat, diğer seçeneklerin de kayda değer bir 
oran içerdiği görülmektedir.   

Tablo9. Halk oyunlarına başlama amacınız 
aşağıdakilerden hangisidir?     

  f % 

Serbest Zamanlarımı Değerlendirmek 17 15,74074 

Yeni Arkadaşlar Edinmek 10 9,259259 

Yurt İçi ve Yurt Dışı Gezilere Katılmak 9 8,333333 

Spor Yapmak 10 9,259259 
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Değişik Kültürleri Tanımak 14 12,96296 

Yarışma ve Gösterilere Katılmak 23 21,2963 

Kendi Kültürümüzü Tanımak ve Yaşatmak 25 23,14815 

 Toplam 108 100 

Tablo 9.’a göre, öğrencilerin halk oyunları çalışmalarından farklı beklentileri vardır. 
Kendi kültürümüzü tanımak ve yaşatmak, yarışma ve gösterilere katılmak öncelikli 
beklentileridir.   

Tablo10. Size göre halk oyunları faaliyetlerinin 
bireyler üzerindeki sosyal etkileri hangisidir?     

  f % 

Topluma Uyumun Kolaylaşması 38 35,18519 

Statü Değişikliği 18 16,66667 

Toplumda Yer Edinme 21 19,44444 

Arkadaş Edinme 25 23,14815 

Diğer 6 5,555556 

 Toplam 108 100 

Halk oyunları faaliyetlerinin bireyler üzerindeki sosyal etkileri incelendiğinde, Tablo 
10.’a göre, öğrencilerin öncelikli olarak topluma uyumun kolaylaşması ve arkadaş edinme 
seçeneklerini tercih ettikleri görülmektedir.  

 

SONUÇ 

Bireylere sunulan olanaklar ve onlarda oluşan kazanımlar açısından 
değerlendirildiğinde, oldukça köklü bir geleceği bulunan ve güçlü bir kültür hazinemiz olan 
halk oyunlarının, üniversite ortamında kullanımı ve geliştirilip yaygınlaştırılmasıyla, kişilikli 
ve sosyal gelişimleri güçlü bireylerin yetiştirilmesi ve bunun toplum geneline yansıtılmasının 
önemi belirtilebilir.  

Halk oyunları çalışmaları içerisindeki üniversite öğrencilerinin, öncelikle bedensel 
gelişim bakımından fayda sağlayacakları, ayrıca severek, isteyerek ve inanarak güvenilir 
ortamda katılımda bulunacakları kültürel bir etkinlik sayesinde, hem kendilerine ve topluma 
hem de Türk kültürüne hizmet etmiş olacaklardır. Marmara Üniversitesi Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen öğrenci kurslarında, kursiyerlerin büyük 
çoğunluğunun, çalışmaların ilk anından itibaren gelişim gösterdikleri bizzat gözlemlenmiştir. 
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Bu durum, kamera görüntüleriyle, eğitmenlerle olan görüşmelerle ve öğrencilere uygulanan 
anket bilgilerinin sonuçlarıyla belgelenmiştir. 

Kurslara katılan öğrenciler fiziksel açıdan güçlenirken, sağlıklı, dengeli bir vücut ve 
beyin yapısına ulaşmaya çalışmaktadırlar. Halk oyunlarına yeni başlayanlar, her geçen gün 
öğrendikleri bilgilerle mutlu olmakta ve kendilerine güven duygusu kazanmaktadırlar. 
Eğitmenlerin de desteği ile cesaretleri artmakta, ekibin bir oyuncusu olarak gösteriye çıkmayı 
bir amaç edinmektedirler. Arkadaşlarına ve çevrelerine gösterdikleri uyumlu davranışlardaki 
artış ise gözle görünür derecede ve dikkat çekicidir. Zaten kalabalık bir ortamda sürdürülen 
bir aktivite olmasından dolayı ise öğrencilerin sosyal yönleri ve bir birleriyle olan iletişim ve 
işbirlikleri de giderek gelişmektedir. Ayrıca, duygusal açıdan katkı sağlayıcı bu çalışmalarda, 
kendine güven ve başarma duygusu ile birlikte, kişilik gelişimi de oluşmakta ve artmaktadır. 
Halk oyunları geçmişi olanlar ise var olan birikimlerinin tümüne yeni kazanımlar sağlama 
ortamı, fırsatı bulabilmekte ve daha üst düzey bir seviyeye ulaşmaktadırlar. 

Bu araştırmada konuyla ilgili çeşitli kaynaklardan yararlanılırken,  Marmara 
Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı hafta sonu kurslarına katılan 
halk oyunları kursiyerlerine uygulanan anketten elde edilen veriler de bulgulara 
yansıtılmıştır. Öğrencilere uygulanan anket sonuçlarında, öğrencilerin % 29 gibi bir oranı 
kadarı, halk oyunları çalışmalarının psiko-sosyal gelişimlerine katkı sağladığını, çalışma 
öncesindeki beklentilerinin gerçekleştiğini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin halk oyunlarına yönelik bilinç düzeylerinin yükseltilmesinde halk 
oyunları eğitmenlerine ve üniversite yetkililerine önemli sorumluluklar düşmektedir. 
Öğrenciler, halk oyunlarıyla bağlantılı teknik bilgilerin yanı sıra kostüm, figür, renklerin 
içerikleri ile tarihsel ve kültürel konulardaki kavramsal bilgileri de öğrenmelidirler. 

Yapılan araştırmada, Marmara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
bünyesinde faaliyet gösteren öğrencilerin halk oyunlarına önem veren, istekli ve bilinçli 
biçimde bu çalışmalara katılan anlayışta oldukları görülmüştür. Öğrencilerin, kültürün 
önemini anlamış ve halk oyunlarının kültürel bir etkinlik olduğunu kavramış yapıda oldukları 
gözlenmiştir. Öğrencilerin çoğu halk oyunları çalışmalarına severek gelmekte ve önemli 
beklentileri olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu çalışmaların kendilerine katkı sağlayacağına ve 
özellikle psiko-sosyal açıdan gelişim göstereceklerine inanmaktadırlar.  

Öğrenciler, sosyalleşme konusunda halk oyunlarını önemli bir araç olarak görmekte, 
boş zamanlarını iyi değerlendirmek ve yeni arkadaşlar edinmek, değişik yerleri ve kültürleri 
tanıyarak, kültürlenmeyi sağlamak ve arttırmak amacıyla halk oyunlarına yöneldiklerini 
belirtmişlerdir.  

Öğrenciler, bu çalışmalarla, kendilerine olan özgüven duygusunu arttırmak, stresten 
uzaklaşmak ve rahatlamak, konsantrasyon sağlamak gibi olumlu kazanımlarla psikolojik 
açıdan gelişme kaydettiklerini belirtmişlerdir. 

Öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı organizasyonların yapılmasının gereğine inandıklarını 
ve bu etkinliklere katılmaya çok istekli olduklarını belirtmektedirler. 
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ÖNERİLER 

• Halk oyunları çalışmalarının verimliliği açısından, eğitim yapılacak ortamın en iyi 
biçimde hazırlanması sağlanmalıdır.  

• Halk oyunlarında başarı açısından, eğitmen yeterliliği mutlaka önemsenmelidir. 

• Halk oyunları çalışmalarının nitelikli kılınması açısından, kalitenin mutlaka 
önemsenmesi gerekmektedir. 

•  Halk oyunlarından bireysel ve toplumsal düzeyde hedeflenen beklentilerin 
gerçekleşmesine özen gösterilmelidir. 

• Halk oyunları çalışmalarına katılan öğrencilerin psikolojik gelişimleri açısından, 
duygusal yönden yetişmeleri önemsenmelidir. 

• Çalışma içinde ve dışında, öğrencilerin sosyalleşmeleri için ortam oluşturulmaya 
gayret gösterilmelidir. 

• Halk oyunları aracılığıyla, öğrencilerin kültüre yönelik bilinç düzeyleri ve bilgi 
birikimleri arttırılmalıdır. 

• Çalışmalarda başarı açısından, öğrenci motivasyonunu yükseltecek tedbirler alınmalı, 
uygulamalar yapılmalıdır. 

• Öğrencilere sosyalleşme adına kazanımlar sunmak amacıyla, ulusal ve uluslar arası 
etkinliklere (gösteri, festival, yarışma vb.) katılmak benimsenmelidir. 

• Başka halk oyunları ekipleriyle birlikte etkinliklere katılarak, etkileşimin, paylaşımın 
oluşturulması ve arttırılması sağlanmalıdır. 

• Uluslararası alanda dostluğu ve kardeşliği geliştirme, etkileşim ve paylaşımları 
arttırma amacı bulunan, uluslararası halk oyunları festivallerine katılım sağlanmalıdır.  

• Verimliliğin arttırılması açısından, halk oyunları çalışmaları, mutlaka yakın veya uzak 
çevrelerde sergilenmelidir. 

• Sağlıklı, dengeli, neşeli, beğeni sahibi sosyal açıdan gelişmiş, kültürlenmeye ve halk 
kültürünün yaşatılmasına önem veren bireylerin yetiştirilmesi açısından, 
üniversitelerdeki halk oyunları çalışmaları önemsenmeli ve desteklenmelidir. 

• Giysileri, müzikleri ve yöresel farklılıkları ve oldukça zengin bir dağarı bulunan halk 
oyunlarının, üniversite bünyesinde geliştirilip yaygınlaştırılması hedeflenmeli, bu 
yolla hem öğrencilerin psiko-sosyal yönlerinin gelişmesine katkı sağlanmalı hem de 
önemli bir Türk kültür değerine sahip çıkılmalıdır.  
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MÜZE TEKNOLOJİLERİ VE SERGİLEME FARKLILIKLARI 

 

Burak BOYRAZ∗∗∗∗ 
Öz 

 Günümüzde teknolojik sergileme sistemleri, müze sergilemelerinin önemli 

alanlarından birisi haline gelmiştir. Teknoloji ve sergileme kavramlarının müzecilik 

çerçevesinde ele alındığı bu çalışmada da özellikle teknoloji ve sergileme ilişkisi 

incelenmiştir.  

 Sergileme, sergi ve sergilemeye yardımcı unsur kavramları çoğunlukla birbirleriyle iç 

içe geçmiş kavramlardır. Bu kavramlar kimi zaman müzecilik içinde sadece tek başlarına 

etkili olabilirken, kimi zamanda birbirlerinden beslenmektedir. Fakat müzelerde bu durum 

çeşitlilikler gösterebilir. Çünkü müzelerde etkileşimsel uygulamalarla birlikte kendisini 

hissettiren teknoloji kullanımı, sergilemelerde müze türüne, hedef kitlelere ve kullanım 

amacına bağlı olarak bir takım farklılıklar göstermektedir. “Müze Teknolojileri ve Sergileme 

Farklılıkları” başlığı altında incelenen bu değişiklikler müzenin ziyaretçi ile olan ilişkisini de 

önemli ölçüde etkilemektedir. Bununla birlikte makale içinde “Müzelerde İçeriklerine Göre 

Farklılaşan Teknoloji” başlığı altında incelenen konularda müze sergileri ve çeşitli örneklere 

değinilmiştir. Makalenin yöntemi de literatür taraması ve saha araştırmasıdır (Strasbourg 

Historical Museum & Strasbourg University Planeteryum). 

 Anahtar Kelimeler: Müzecilik, İletişim, Müze Teknolojileri, Sergileme, Sergileme 

Farklılıkları. Z000 

MUSEUM TECHNOLOGIES AND EXHIBITION DIFFERENCES 

Abstract 

 Nowadays technologic exhibition systems has become an important area of museum 

exhibits. Especially technology and exhibition relation is reviewed in this study in which 

technology and exhibition concepts are considered within the framework of museology. 

                                                 
∗ Araştırma Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, Sanat Yönetimi 
Ana Bilim Dalı, baroq86@hotmail.com 
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 Exposition, exhibition and element in helps to exhibit terms are generally nested 

concepts. While these concepts may solely be effective in museology from time to time, they 

may feed on each other at some cases. But this situation can be diversity in museums. 

Because, use of technology that makes itself apparent in interactive applications in museums 

shows certain differences depending on the museum types, target groups and purpose of use 

in exhibitions. These differences researched under the title “Museum Technologies and 

Exhibition Differences” highly affect the relation of the museum with its visitors. However in 

this paper museum exhibits and varius examples are dealt with in the topics reviewed under 

the title “Differing Technologies According To The Contents In Museums”. The methods of 

this article is literature search and field investigation (Strasbourg Historical Museum & 

Strasbourg University Planeteryum). 

 Keywords: Museology, Communication, Museum Technologies, Exhibition, 

Exhibition Differences. Z000 

 

Giriş 

 Bilgi ekonomisi ve bilgi toplumu açısından bakıldığında sürekli bir değişim süreci 

içinde olan teknoloji olanakları, bilgisayar kullanımı ve iletişim cihazları gibi yenilikleri de 

beraberinde getirmiştir. Uzun yıllar boyunca iletişim, eğlence ve bilgi işlem gibi alanlarda 

kendini gösteren teknolojik uygulamalar artık müze gibi kültürel alanlarda da envanter ve 

belgeleme uygulamalarında ağırlığını hissettirmeye başlamıştır. Çoğunlukla iletişim, bilgi 

verme ve deneyim kazandırma gibi amaçlarla kullanılan müze teknolojileri, bilgi işletim 

sistemlerinin ve bu sistemler için kullanılan cihazların yaygınlaşması ile oldukça geniş bir 

uygulama alanı kazanmıştır. Etkileşimsel uygulamalar, üç boyutlu projeksiyonlar ve robotlar 

gibi teknolojilerden oluşan çağdaş müze sergilemeleri, bilgiye ulaşmakta yeni fırsatlar 

sağlamış ve deneyimsel olarak pek çok uygulamayı yeniden keşfetme olanağı vermiştir. Bu 

bağlamda müze teknolojileri ve sergileme konusunu daha iyi anlamak adına bazı terimlerin 

bilinmesinde fayda vardır. 

 Teknoloji: Teknoloji kelimesini ele almaya çalıştığımızda birden fazla tanımlamayla 

karşılaşırız. Türk Dil Kurumu’na göre teknoloji, mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan 

araç ve yöntemlere yönelik bilgi bütünü anlamına gelmektedir (Türk Dil Kurumu, 2011). Bir 

diğer sözlük tanımı ise teknolojiyi bilimin özellikle endüstri ve ticari amaç için uygulanması 
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olarak tanımlar (Teknoloji, 2004: 8). Halil R. Alpay’a göre ise teknoloji, “bilginin eyleme 

geçirilmiş halidir” (Alpay, 1989: 10). Muammer Zerenler ise teknolojiyi, “bilginin, sanayideki 

işlemlerde sistematik olarak uygulamaya alınması” olarak ifade etmiştir (Zerenler, 2007: 

656).  

 Ayrıca yukarıdaki tanımlamalarla ilişkili olarak Şevkinaz Gümüşoğlu ve Üzeyme 

Doğan, teknolojinin üç önemli boyutunun olduğunu belirterek bunları, “bilgi, bilginin 

uygulanmasını sağlayan araçlar ve bu kullanım sonucunda kazanılan deneyim” olarak 

sıralamıştır (Gümüşoğlu ve Doğan, 1994: 57). 

 Sanal Müze: Werner Schweibens sanal müzeleri, dünya çapında erişimi olanaklı 

kılmak için fiziksel anlamda bir mekana ihtiyaç duymayan müzeler olarak tanımlamıştır. 

İçeriklerine göre broşür sanal müzeler, içeriksel sanal müzeler, eğitsel sanal müzeler ve sanal 

müzeler olarak dört gruba ayrılırlar (Schweibens, 2004: 3).  Broşür sanal müzeler; var olan bir 

müzeye ait genel bilgilerinin olduğu internet uygulamalarıdır. İçeriksel sanal müzeler; 

koleksiyonları çevirim içi sunan ve ziyaretçinin koleksiyondaki nesneleri keşfetmesini 

amaçlayan sanal müze uygulamalarıdır. Eğitsel sanal müzeler; ziyaretçilerinin yaş, deneyim, 

ve bilgi seviyelerine göre giriş olanağı sunulan müzelerdir.  Sanal Müzeler ise eğitsel sanal 

müzelerin bir sonraki adımı olarak düşünülebilir; sadece müzenin koleksiyonunu sunmanın 

yanında diğer sayısal koleksiyonlara da bağlantıları bulunmaktadır. 

 İnternet ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ile birlikte sayıları her geçen gün 

artan sanal müze uygulamalarından, müzeler sıklıkla yararlanmaktadır. “Eczacıbaşı Sanal 

Müzesi” örneğinde olduğu gibi, sanal sergilerde araştırma dosyaları ve müze projelerine 

yönelik dokümanlar bulunabilir ya da “Anıtkabir Sanal Gezinti” uygulamasında olduğu gibi, 

tarihi ve kültürel değeri olan iç ve dış mekanlar sanal uygulamalarla yeniden keşfedilebilir. 

Fakat bu çalışmada, kapsam olarak daha geniş bir alana sahip olan sanal müze kavramına 

değinilmemiştir.  

 Teknolojik Sanat Yapıtı: Yine bu makalede ele alınmayan bir diğer konu, güncel sanat 

yapıtlarıdır. Sergileme teknolojisi ve teknolojik eser kavramı birbirlerinden farklı 

kavramlardır. Sergileme teknolojileri eserin sergilenmesini, görünürlüğünü arttırmaya yönelik 

yardımcı unsurlar olurken teknolojik eserler sanatçının elektronik sistemlerden faydalanarak 

oluşturduğu sanat yapıtlarıdır. Ken Robinson’ın belirttiği gibi: “Bir sanatçının elinde, 

herhangi bir malzeme ya da alet sanat yapıtına dönüşebilir”(Robinson, 2003: 197). Güncel 
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sanat yapıtlarında kullanılan malzemelerde yağlıboyalar, akrilik boyalar ve dijital baskılar 

olabildiği gibi, eserin bir parçası olarak projeksiyonlar ve dijital ekranlar da olabilmektedir. 

Ayrıca bu yapıtlar “dijital sanat” olarak isimlendirilen ve “elektronik ortamda üretilen sanat” 

olarak tanımlanan sanat akımına yönelik bir eser de olabilir (Sağlamtimur, 2010: 213). Kimi 

zaman elektronik ortamlarda üretilen bu eserler dış dünyaya yönelik uygulamalarda da 

kullanılabilir. 

 Teknoloji kökenli bu eserlerde yani güncel sanat uygulamalarında, eserin sergilenmesi 

teknolojiye bağımlıdır. Bu yüzden teknoloji olmazsa eserin sergilenmesi de mümkün değildir. 

Dolayısıyla bu çalışmada teknolojik sanat yapıtlarına yer verilmemiştir. 

 Hedef Kitle: Sergiler için önemli olduğundan hedef kitlenin ne olduğunu ve ne işe 

yaradığını ele almamız gerekir. Hedef kitleyi halkla ilişkiler çalışmalarında ilişki kurulacak 

kişiler ve gruplar olarak tanımlamak mümkündür (Sabuncuoğlu, 1998: 13). Aynı zamanda bu 

kavram, halkla ilişkiler çalışmalarında tüm etkinliklerin yönlendirildiği, bu etkinlikler 

sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplar olarak da 

ifade edilebilir (Çamdereli, 2000: 49). Verilmek istenen mesajın ulaşması hedeflenen grup 

veya topluluk” olarak da tanımlanabilen bu kavram,  müze sergilerinde, sergilerin hitap 

edeceği ziyaretçi toplulukları olarak açıklanabilir (TDK, 2011). Bu topluluklar değişik yaş 

gruplarına, mesleklere, fiziksel ve zihinsel özelliklere göre belirlenebilir. Sergilerde 

kullanılan, sergilemeye yardımcı teknolojiler, bilgi panoları, etiketler ve broşürler, hedef 

kitleri göz önünde bulundurarak oluşturulur. Bu yüzden bu makale içinde hedef kitle 

kavramına sıkça değinilmiştir. 

 Sergi: “Halkın gezip görmesi, tanıması için uygun biçimde yerleştirilmiş ürünlerin, 

sanat eserlerinin tümü” (TDK: 2011). 

 Sergileme: “Sergilemek işi, teşhir” (TDK: 2011). 

 İletişim: Canan Çetinkanat iletişimi: “Kaynak ve hedef arasında davranış değişikliği 

oluşturmak amacıyla, bilgi, tutum, duygu ve becerilerin anlamlarının ortak kılınması, 

paylaşılması için gerçekleştirilen etkileşim süreci” olarak ifade etmiştir (Çetinkanat, 1996: 

223). Murat Barkan’a göre ise iletişim: “İnsanın varlık sürdürme biçiminin bir ürünü ve 

insanın varlık sürdürme biçimindeki gelişmelere göre değişimlere uğrayan insana özgü bir 

olgudur” (Barkan, 2004: 115).  
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 Fahrettin Özdemirci ve Hüseyin Odabaş’ın aktardığı şekliyle iletişim: “İnsanların ve 

kurumların kendi aralarında veya karşılıklı olarak etkileşim kurmalarını sağlayan toplumsal 

bir sistemdir” (Özdemirci ve Odabaş, 2005: 24). İletişimin bir de kurumsal yönü vardır. F. 

Özdemirci’nin ifadesiyle kurumsal iletişim: “Kurumun varlığını sürdürebilmesi için, gerek 

kurum içinde kurumsal yapıyı oluşturan bölümler ya da gruplar arasında; gerekse kurum 

dışında kurum ile çevresi arasında sürekli bilgi ve düşünce alışverişine olanak sağlayan bir 

süreçtir” (Özdemir, 2000: 5). Bilgi sağlama, ikna etme ve etkileme, emredici ve öğretici 

iletişim kurma, birleştirme ve eşgüdüm sağlama gibi durumlarda kurumsal iletişimin önemli 

fonksiyonlarından bir kaçıdır (Tutar, 2003: 120).  

 Nesne, bilgi ve ziyaretçi arasında bir bağ kurmak amacıyla kullanılan müze 

teknolojileri, günümüzdeki uygulamaları ile birlikte etkileşimi son derece etkin bir şekilde 

kullanabilmektedir. Vania Marins’in “Etkileşimsellik kullanımı ile öğrenmeyi etkin bir 

biçimde sağlayan ve ziyaretçilere deneyimler kazandıran uygulamalar.” olarak tanımladığı 

müze teknolojileri, sergi konusu dahilinde farklılıklar göstermektedir (Marins, 2010: 3). 

Serginin yapılacağı mekanlar, sergi içerikleri, nesne özellikleri, misyon, vizyon ve hedef kitle 

gibi konulara göre kullanım biçimi ve süresi değişen müze teknolojileri, kablosuz ağ 

uygulamaları, internet seçeneği ve geri bildirim olanakları ile bilgi toplumunun ihtiyaçlarına 

cevap vermeyi amaçlayan uygulamalardır.  

  Bilgi ve deneyim kazandırmanın dışında sadece bilgi toplayan, bunu işleyen ve 

aktaran kurumlar olmakla kalmayan müzeler, sergi içeriklerine ve sergi amaçlarına göre kimi 

zaman önceliklerini keyifli anlar yaşatmaya vermiştir. Yani günümüz müze teknolojileri, 

farklı hedef kitlelere hitap eden ilgi odakları yaratarak bireyleri müzelere çekmek için de 

kullanılmaktadır. Popüler kültür ve küreselleşen dünyanın getirisiyle bilgi toplumu olan ya da 

bilgi toplumu olma yolunda ilerleyen insanoğlu her geçen gün sosyal yaşamın getirdiği 

tekdüzelikten ve zorunluluklardan kaçmakta, yeni heyecanlar, yeni deneyimler yaşamanın 

peşine düşmektedir.  

 Bilgisayar oyunları, sanal alemler, çok boyutlu gösterimler gibi yaratıcı araçların, bilgi 

odaklı olarak müzelere de uyarlanması, bu bağlamda çok aykırı görülmemelidir. 

 Müzelerde sergileme amacıyla kullanılan teknolojiler ziyaretçi odaklı olsalar da, bu 

sistemler aynı zamanda rekabet olgusuna da yardımcı olmaktadır. Çünkü günümüz müzeleri 

artık sadece birbirleri ile boy ölçüşmekle kalmayıp uzay merkezleri, tarihi parklar ve film 
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stüdyoları gibi diğer çok amaçlı yapılarla de rekabet etmek zorundadır. Bunda şüphesiz 

ziyaretçi tercihinin de payı büyüktür. Fakat asıl önemli olan nokta müzelerin bu durumu fark 

ederek kendi sergileme teknolojilerine yatırım yapmasıdır. Sergileme odaklı olan bu değişimi 

incelemeden önce müzeleri sergileme farklılıkları bağlamında ele almamız gerekir. 

Sergileme Farklılıkları Bağlamında Müzeler  

 Sergileme amacıyla kullanılan müze teknolojilerini ele aldığımızda bu teknolojilerin 

müzenin türüne ve bu türede bağlı olarak değişen sergileme anlayışına göre farklılaştığını 

görürüz. Müze etkinlikleri üzerinde de önemli etkisi olan sergileme farklılıkları, tarih, sanat, 

etnografya ve arkeoloji müzeleri için değişebilirken bilim müzeleri, eko müzeler ve doğa 

müzeleri gibi müze türlerinde de çeşitlilik göstermektedir. Konuyla ilgili olarak müze 

türlerine yönelik bir sınıflandırma örneği vermek gerekirse; Dünyada kabul gören 

koleksiyonlarına göre müze türleri, yalnızca gösterim olarak Türkiye’de bulunan müzeler için 

düşünüldüğünde Burçak Madran’ın belirttiği gibi şu şekilde bir sınıflandırma ortaya 

çıkmaktadır: Genel Müzeler, Arkeoloji Müzeleri, Sanat Müzeleri, Tarih Müzeleri, Etnografya 

Müzeleri, Doğa Tarihi Müzeleri ve Jeoloji Müzeleri, Bilim Müzeleri, Askeri Müzeler, 

Endüstri Müzeleri (Madran, 1999: 17). 

 Yukarıda belirtilen müze türleri, kendi koleksiyon içeriklerine bağlı olarak güncel 

sergilemelerden faydalanmaktadır. Çünkü sergilemeler müze türlerine ve koleksiyon 

içeriklerine göre farklılaşmaktadır. Bu farklılıklar müzenin amacı, koleksiyonu, vermek 

istediği mesaj ya da hedef kitle profilleri gibi unsurlardan da etkilenmektedir. Bu farklılıkları 

incelemeden önce sergileme türlerini bilmemizde fayda vardır.  

 Sergileme türleri, ziyaretçi profilleri ve koleksiyon niteliklerine göre özellikle müze 

sergilemeleri için oluşturulmuş sınıflandırma önerileridir. Bu sınıflandırmalar kimi zaman 

müzenin sergi amacı üzerine kurulu olurken, kimi zamanda ziyaretçi ya da nesne odaklı 

olmaktadır. Sergileme türlerini tanımlayan önermelerden biri şu şekildedir;  Hissi Sergileme, 

Öğretici Sergileme ve Eğlendirici Sergileme (Atasoy, 1999: 177). Özellikle müze 

sergilemelerinin ziyaretçiler üzerindeki etkilerinin ön planda tutulduğu bu çalışmada bilgi 

verme ve eğlendirme sınıflandırmanın temelini oluşturmaktadır. Bu sınıflandırmayı kısaca 

incelemek gerekirse: 

  Hissi Sergilemeleri ele aldığımızda bu türdeki sergilerin izleyicinin hisleri üzerinde 

bir etki yaratmak amacıyla düzenlendiğini görürüz (Atasoy, 1999: 177). Kendi aralarında 
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“estetik sergileme ve duygusal sergileme” olarak ikiye ayrılırlar. Estetik sergilemeler 

güzelliğin kabulü teorisi olarak düşülen estetik değerleri yakalamayı hedefler. Duygusal 

sergilemeler ise izleyicinin duygularını uyandırmaya çalışan sergilemelerdir. 

 Öğretici Sergilemeler; bilgi verme ve eğitim amacı güden sergilerdir. Bu tür sergilerde 

çeşitli aracı materyaller kullanılarak, nesnelerin özellikleri yorumlanır ve sergilenen nesnenin 

eğitici işlevi iletişim araçları yardımıyla sunulur (Atasoy, 1999: 177). 

 Eğlendirici sergilemelere değinecek olursak bu sergilerin  bu tip sergilemelerin müze 

içeriği ve koleksiyon bağlamları doğrultusunda eğlendirdiği gibi etkileşimli uygulamalarla 

ziyaretçilerine deneyimler kazandıran sergilemeler olduklarını söyleyebiliriz (Atasoy, 1999: 

177).  

 Ziyaretçi odaklı olan yukarıdaki önermenin dışında müzelerde koleksiyon odaklı ya da 

bilgi odaklı sergilemeler de yapılmaktadır. 

  Koleksiyon Odaklı Sergilemelerde bilgi, sunulan nesneler üzerinden ziyaretçiye 

aktarılmaktadır. Fakat ön planda nesneler yer almaktadır. Temel olarak nesne ve nesnenin 

niteliği üzerine kurulu olan sergilemelerdir. Bu tip sergilemelerde önemli olan nesneye sahip 

olmak ve nesneyi bilgiler eşliğinde sergilemektir. Nesneye yönelik bilgiler aktaran bu 

sergilerde çeşitli medyalar yardımıyla nesneler bilgi yönünden desteklenmektedir (Uralman, 

2006: 110) 

  “Bilgi ve Eğitim Odaklı Sergilemeler” temelde nesneden çok nesneye yönelik bilgiler 

üzerine yoğunlaşır. Amaç ziyaretçileri bilgilendirmektir ve nesneleri yorumlamaktır. 

Eğitimsel açıdan da önemli olan bu tip sergilemeler, sistemli ve programlı biçimde 

tasarlandıkları zaman ziyaretçi ilgisini önemli ölçüde çekebilmektedir. Ayrıca müze eğitimleri 

için de önemli olan bu sergilemelerde hedef kitleye yönelik çalışmalar ve sunumlar yapmak 

daha kolaydır. Çünkü bilgi çoğaltılabilen ve yorumlanabilen bir kavramdır. 

 Bilgi odaklı sergilemeler nesnelerle ilgili yapısal bilgilerden çok bu nesnelerin 

bağlamına ve işlevine odaklı bir sistem olduğu için tercih edilmektedir. Bilgi, ayrıca müzenin 

ek iletişim mecralarına hizmet edebilir. Günümüz müzeleri toplama, koruma ve sergileme 

işlevlerinin yanı sıra çeşitli yayınlar, eğitim aktiviteleri ve bilgi etkinlikleri ile yaşam boyu 

eğitime katkıda bulunmaktadır (Maccario, 2002: 279). Yani serginin müzenin sunduğu diğer 

işlevlerle bir bütün olarak düşünülmesi, “Bilgi”nin kullanımının sergiler ve diğer toplumsal 

hizmetlerle pekiştirilmesi mantıklıdır. 
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 Bütün bu gruplandırmalar yapılırken bilgi verme, deneyim kazandırma ya da keyifli 

vakit geçirme gibi amaçlar ön planda tutulmuştur. Fakat sergileme farklılıkları daha pek çok 

durumdan etkilenmektedir. Müzelerde sergilemeleri farklılaştıran etkenler olarak 

tanımlayabileceğimiz bu unsurlar; serginin açık hava ya da kapalı mekan sergisi olması, hedef 

kitle farklılıkları, koleksiyonlar ve fiziksel koşullardır. Açık havada ya da kapalı mekanlarda 

yapılan sergiler, koleksiyonların bakım ve korunmaları gibi sorunları da beraberinde getirir. 

Ayrıca bu tip sergilerde kimi zaman bir koleksiyon nesnesi olmayabilir. Sadece somut 

olmayan kültürel mirasın korunmasını yönelik sergilerde hazırlanabilir.  

 Sergileme farklılıkların hedef kitleler bağlamında incelediğimizde ise günümüz 

müzeciliğinde müzelerin, sergilemelerini hedef kitle profillerini göz önünde bulundurarak 

hazırladıklarını görürüz. Hedef kitleler müzenin amacına, içinde bulunduğu coğrafi bölgeye, 

dolayısıyla hizmet ettiği topluma ve sahip oldukları koleksiyonların niteliğine göre 

değişmektedir. Fakat müze sergilemelerindeki teknolojilerin seçiminde ziyaretçilerin fiziksel 

ya da zihinsel özellikleri de göz önünde bulundurulmaktadır. 

 Müze ve sergileme türlerinin kullanılacak sergileme teknolojisine olan etkisini daha 

iyi anlamak için örneklerle inceleme yapmak gerekir. Bilim müzeleri için hazırlanan 

sergilemeleri ele aldığımızda bu türdeki sergilerin kendi amaçları ve hedef kitleleri 

doğrultusunda olan müze teknolojilerini tercih ettiklerini görürüz. Daha çok bilimsel verileri 

aktarmak için hazırlanan bu sergilerde kullanılan teknolojilerde, simülatörler ve kiosklar gibi 

cihazlar olabilmektedir. Simülasyon makineleri sayesinde ziyaretçiler etkileşimli bir şekilde 

bilimsel kavramları algılayabilmektedir. Bu cihazlar sayesinde ziyaretçilere biyolojik ve 

jeolojik değişimler anlatılabilmektedir.  

 Çağdaş sanat müzeleri ise mesaj verme kaygısı güden ya da toplumun estetik 

duygularına hitap eden sergiler düzenlemektedir. Bu tür sergilerde kimi zaman serginin 

vermek istediği mesaj dolaylı yoldan ifade edilebilir ve anlaşılması güç eserler sergilenebilir. 

Bu sebeple müzeler, sanat eserlerinin vermek istediği mesajın anlaşılabilirliğini arttırabilecek 

ya da bu mesajı destekleyecek teknolojileri tercih etmektedir.  

 Kısaca söylemek gerekirse aynı türdeki teknolojiler, farklı türlerdeki sergilerde 

kullanılabilir. Projeksiyon cihazı bilgi verme amaçlı sergilemelerde konu anlatımları için 

tercih edilebilirken, sanat müzelerinde sanat eseri için bir arka plan oluşturmak amacıyla 
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kullanılabilir. Önemli olan sergileme türüne bağlı olarak tercih edilen teknolojinin ne amaçla 

ve hangi biçimde değerlendirileceğidir. 

 Sonuç olarak sergilemeler müze türüne bağlı olarak ziyaretçiler, koleksiyonlar ve 

amaçlar doğrultusunda farklılıklar gösterebilir. Bu farklılıklarda sergilemenin türünü ortaya 

çıkartmakla birlikte bir sonraki aşama olan kullanılacak sergileme teknolojisinin seçimine 

doğrudan etki eder. Dolayısıyla müze sergilerinde kullanılan sergileme teknolojilerinin 

başarılı veya etkili olabilmesi için müze ve sergileme türüne uygun teknolojik formlar tercih 

edilmelidir. Ayrıca müze mimarisinin ve koleksiyonların güvenliğini sağlamanın getirdiği 

zorunluluklar da müzelerde sergilemelere yön veren önemli etkenlerdir. Teknolojik 

sergilemeler için önemli olan bu etkenler müzenin teknolojik altyapısı ve binanın tarihi bir 

yapı olup olmaması gibi durumlardır. Çünkü tarihi yapılarda var olmayan teknolojik 

altyapının kurulması için tadilat işlemleri gerekmektedir. Bu işlemler de kimi zaman yapının 

orijinalliğini, kullanışlılığını bozacak nitelikte olabilir. Tüm bu değişkenlere rağmen günümüz 

müzeleri çağdaş yaşam standartları içine katılabilmek ve yaşadıklarını kanıtlamak için yeni 

yöntemler bulmak zorundadırlar (Sönmez, 1994: 102). Fakat bunu yaparken de tarihi yapılar 

içinde bulunan ve bozucu etkenlere karşı hassas olan koleksiyonları korumak için kullanılan 

teknoloji özenle seçilmelidir. Bu hem yapının kendisini hem de koleksiyonu korumak için 

önemlidir. 

Müzelerde İçeriklerine Göre Farklılaşan Teknoloji 

 Teknolojik araç kullanımı müze sergilerinde koleksiyon düzenlemelerinin ötesinde 

hem fiziksel hem de kurgusal planlamalar hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. Eğitim, 

koleksiyon yönetimi ve koruma gibi durumları da kapsayan bu tip planlamalar yapılırken 

müze çeşidini, sergileme amacını ve hedef kitle gibi etkenleri göz önünde bulundurmak 

önemlidir.  

 Örnekle incelemek gerekirse “Strasbourg Historical Museum” Tarih Müzesi - 

Strasbourg, şehir tarihi konulu sergilerinde yüksek çözünürlüklü ekran, projeksiyon, kiosk ve 

hologram ağırlıklı sergileme üslubunu benimsemektedir. Sergileme sistemlerinde 

teknolojiden sıklıkla faydalanan bu müze askeri teçhizatlardan, yağlı boya eserlere, madeni 

paralardan, şehir maketlerine kadar pek çok eseri bünyesinde barındırmaktadır. Müzede 

kullanılan hologramların en önemli özelliği hedef kitleye bağlı olarak tercih edilen anlatım 

biçimidir. Şehir tarihine yönelik olaylar anlatılırken çocuklar için hazırlanan anlatımlarda 
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kimi zaman bir hayali karakter kullanılmakta kimi zaman da dış sesten (hikaye anlatıcı) 

faydalanılmaktadır. Müzede Strasbourg ile ilgili sanatsal, kültürel ve tarihsel nesneler 

sergilenirken, anlatıma yardımcı olması amacıyla etkileşimli uygulamalara da yer 

verilmektedir. Örneğin müzede ziyaretçiler nesnelerle ilgili daha detaylı bilgilere kiosklar 

yardımıyla ulaşabilmektedir.  

Şekil 1: Strasbourg Tarih Müzesi. Ziyaretçilerin yağlı boya eserler (Giuseppe 

Arcimboldo’nun eserleri) hakkında detaylı bilgi alması için hazırlanmış kiosk. 

 

 Kaynak: Burak Boyraz Koleksiyonu (Strasbourg Tarih Müzesi). 

Şekil 2: Strasbourg Tarih Müzesi. Şehir tarihinin holografi eşliğinde anlatımı. 

 

 Kaynak: Burak Boyraz Koleksiyonu (Strasbourg Tarih Müzesi). 
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 Sonuç olarak aslında bir kent müzesi olan “Strasbourg Historical Museum” Tarih 

Müzesi - Strasbourg, ziyaretçilere yaşatmak istediği deneyim ya da vermek istediği bilgi için 

kendi koleksiyon ya da tema içeriğine en uygun olduğunu düşündüğü sistemleri tercih 

etmiştir.  

 Doğa müzelerinde ise durum biraz daha farklıdır. Bu tip müzelerde genellikle doğa 

tarihi ana başlığı altında toplanan koleksiyonlar bulunmaktadır ve bu koleksiyonlar 

çoğunlukla zooloji, botanik, mineraller ve fosiller şeklinde gruplanmıştır. Bu tür müzelerde 

her ne kadar sergi elemanları modeller olsa da, projeksiyon vb. teknolojiler eşliğinde, anlatımı 

destekleyici görüntüler ve bilgiler izleyiciye aktarılır. Bazı müzeler ise kendi anlatımlarını 

desteklemek amacıyla planeteryumlardan faydalanmaktadır. Müzelerin en ilgi çekici 

mekanlarından biri olan planeteryumlar aslında sergilere doğrudan etkisi olan teknolojiler 

değildirler. Daha çok müzenin içeriğine ve hedef kitlesine bağlı olarak, bilimsel olayları 

ziyaretçilere anlatmak için kullanılırlar. Fakat müze sergilerinde kullanımları, müze içindeki 

sergilemelere paralel olarak gerçekleştirilmektedir. Örneğin yine Strasbourg’da bulunan ve 

Strasbourg Üniversitesi, Bilim Bahçesi (Jarden des Sciences) adlı kurumun bünyesinde yer 

alan planeteryumdan astronomi konulu sergilemelerde sıklıkla faydalanılmaktadır. Işık 

oyunları ve çoklu projeksiyonlar yardımıyla ziyaretçinin kendisini sıra dışı ortamlarda 

hissetmesini sağlayan bu uygulama, Strasbourg Üniversitesi bünyesinde bulunan müzelere ve 

çeşitli sergilere yardımcı olmak amacıyla kullanılan alanlardan birisidir.  

 

Şekil 3: Strasbourg Üniversitesi Planeteryumu. Dış görünüm. 

 

 Kaynak: Burak Boyraz Koleksiyonu (Strasbourg Üniversitesi Planeteryumu). 
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 Şekil 4. Strasbourg Üniversitesi Planeteryumu. İç görünüm. 

 

 Kaynak: Burak Boyraz Koleksiyonu (Strasbourg Üniversitesi Planeteryumu). 

 

Sonuç 

 Günümüzde, sergilerin etkileşimselliğin ön planda olduğu ve erişilebilir bilgi 

aktarımını sağlayan kurgular haline geldiğini söyleyebiliriz. Bir bilim müzesi simülatör 

cihazını sadece uzay mekiklerini anlatmak için kullanırken, bir doğal tarih müzesi 

simülatörlerini bölgenin bitki örtüsünde ki değişimi anlatmak için kullanabilir. Her iki müze 

de sergileme sistemi olarak aynı cihazları tercih etmesine rağmen farklı içeriklerle bu 

sistemleri kendilerine adapte etmişlerdir. Fakat aynı türdeki müzeler, aynı konuları farklı 

teknolojiler yardımıyla da anlatabilmektedir. Bu durum bütün müze türlerinde ve kullanılan 

sergi teknolojilerinde karşılıklıdır. Sebebi ise teknolojik nesnelerin kullanım alanlarına göre 

farklılıklar göstermesi ve bir müzede kullanılan sergileme teknolojisinin başka müzede 

kullanılmak için uygun ya da yeterli olmamasıdır.  

 Müzede sergilere yardımcı teknolojilere seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer 

konu da hedef kitledir. Ziyaretçi çeşitliliğini ve müzenin hitap ettiği toplumun ya da kesimin 

tanımını veren hedef kitle yönelimlerine göre sergilemelerdeki yöntem ve teknikler belirlenir. 

Bu çalışmalar sonucunda müzeler, içinde bulundukları toplumlarda yaşanan teknolojik 

tüketime bağlı olarak uygun gördükleri sergileme teknolojisini kullanıma dahil eder.  

 Bu teknolojiler, müzenin türünü ve koleksiyon içeriğini göz önünde bulundurarak 

oluşturduğu hedef kitleye göre kimi zaman sadece görselliğin ön planda olduğu teknolojiler 

olabilirken, kimi zamanda müzik müzelerinde olduğu gibi işitselliğin ve dokunmanın ön 

planda olduğu teknolojiler olabilmektedir. Ayrıca müze hedef kitle profilinde fiziksel ya da 
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zihinsel engellilerin de bulunması, kullanılan teknolojinin seçimine direk etki eden bir 

durumdur. Örneğin görme engelli bireyler için sesli anlatımlar veya Braille Alfabesi ile 

desteklenmiş uygulamalar kullanılabilir. Simülasyon cihazları, kiosk ve holovizyon gibi 

teknolojiler de hedef kitle ihtiyacına göre ayrı ayrı ya da birbirleriyle kombine edilerek 

kullanılabilmektedir. Bir bilim teknik müzesinde eğer hedef kitle çocuklar ve gençler ise, 

müze bu profile uygun olarak deneyim kazandırmaya ya da keyifli vakit geçirmeye olanak 

sağlayacak teknolojiler kullanabilir. Bu teknoloji simülasyon cihazları ya da teknoloji tabanlı 

etkileşimsel uygulamalar olabilmektedir.  
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DEĞİŞİM ve ETKİN DEVLET 

 
Emre TOPOĞLU∗ 

ÖZ 

Bilindiği üzere “Küresel Mali Kriz” sürecinde, hükümetlerin ve merkez bankalarının 

ekonomiye müdahale etme şekilleri ve müdahalelerin neden olduğu tartışmalar, temelde bu 

iki perspektiften hangisinin tercih edildiği hususunu ciddi biçimde sorgulanmaktadır. Ancak 

gelinen noktada, devletin bir biçimde finansal piyasalara müdahale etmesi kaçınılmaz 

olmaktadır. Bu bağlamda devletin ekonomiden mümkün mertebe elini çekmesi gerekliliğini 

şiddetle savunan neo-liberal düşünce sisteminin revize edilmesi gerekliliği önümüzdeki 

dönemin en ciddi tartışma konularından olacaktır. Kısacası başta gelişmiş ülkeler olmak 

üzere, tüm dünyada devlet ekonomiye müdahale etmektedir ve etmeye de devam edecektir. 

Ancak devlet müdahalesinin şekli ve boyutu ne olmalıdır sorusu çözümlenmesi gereken bir 

konu olarak karşımızda bulunmaktadır.  

Bilindiği üzere kapitalizm tarihinde pek çok kriz yaşanmış ve alınan önlemler ile bir 

şekilde atlatılmıştır. Bu bağlamda mevcut küresel krize “Kapitalizmin Sonu” gözü ile 

bakmak, fazlaca akılcı bir yaklaşım olmasa gerektir. Ancak yapılması gereken şüphesiz 

küreselleşen ve doğal olarak sorunları da küresel bir ölçeğe taşıyan yeni dünya ekonomisinde 

sağlam durabilmek adına yeni bir anlayış ve yeni kurumlar meydana getirebilmektir. 

İşte tam bu noktada “Optimal Devlet” ve “Anayasal İktisat” sorunsalı içerisinde bir 

çözüm arayışı ve devamında da “Modüler İktisat” konusu, önümüzdeki günlerin temel 

tartışma konuları arasında olacak gibi görünmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kriz 1, Ekonomi 2, Modüler İktisat 3 

Alan Tanımı:  Anayasal İktisat, Optimal Devlet ve Modüler İktisat (İktisat, Ekonomi, İşletme) 

 

 

                                                 
∗ Ekonomist / Akademisyen, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşaviri, topogluemre@gmail.com 
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CHANGE AND EFFECTIVE STATE 

ABSTRACT 

As is known, the "Global Financial Crisis" in the process, methods and interventions 

by governments and central banks to intervene in the economy caused by the debate, which 

basically is preferred to determine whether these two perspectives seriously questioned.  

However, at this point of the state to intervene in the financial markets is inevitable. In this 

context, the economy of the state as much as possible the need to pull his hand vigorously 

defended the need to revise the system of neo-liberal thinking of the coming period will be the 

subject of serious discussion. In short, the developed countries, including government 

intervention in the economy has been all over the world and will continue to do so. However, 

the question of what should be the shape and size of government intervention as an issue to be 

resolved is in front of us.  

As is known, there have been many crises of capitalism and the measures taken were 

overcome in a way. In this context, the current global crisis, "The End of Capitalism" look 

with the eyes, too much should not be a rational approach. However, the problems inherent to 

globalization and a global scale, without a doubt, the new world economy can stand strong in 

the behalf of the corporation aims at bringing a new understanding and new.  

This is where the "Optimal State" and "Constitutional Economics" and the 

continuation of the search for a solution in the question of the "modular Economics" in the 

coming days will be among the main topics of discussion seems to be.   

Keywords:  Crisis 1, Economics 2, Modular Economics 3 

 

1. Küreselleşmenin Tanımı ve Boyutları  

 Küreselleşme, şüphesiz günümüzün en moda kavramlarından biridir. Gerek bilimsel-

akademik, gerekse siyasal-bürokratik düzlemlerde, çeşitli verilerle kendisine en çok atıf 

yapılan, en sık anılan kavramların başında küreselleşme gelmektedir. Seven ve destekleyen 

de, eleştirip karşı çıkan da bir şekilde kendisini küreselleşme kavramıyla içli-dışlı olmak 

durumunda hissetmektedir. Kimileri için özgürlük, açıklık ve karşılıklı etkileşim temelinde, 

yeni ve daha iyi bir dünyanın kurulmasında anahtar bir süreç olan küreselleşme, kimileri için 

de eşitsizlik, sömürü ve gelişmişlerle az gelişmişler arasındaki uçurumun daha da açıldığı bir 

dünyaya kapı aralayan dehşet verici bir süreçtir(Acar, 2002). 
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 Küreselleşme, kökeni çok eski çağlara dayanmasına rağmen, ileri teknolojik 

uygulamalar sayesinde bugünkü kadar yoğun ve hızlı işlememişti. Yüzyıl önce de 

küreselleşme söz konusuydu; ancak küreselleşmenin yeni olan yönü nitel ve nicel 

boyutlarındaki değişimdir. Nicelik olarak küreselleşme ticaret, sermaye akımları, yatırımlar 

ve insanların ülkeler arasındaki dolaşımından meydana gelen artışı ifade etmektedir. 

Küreselleşmenin bu boyutu bazen transnasyonalizm veya karşılıklı bağımlılık olarak da 

adlandırılmaktadır. Niteliksel olarak küreselleşme, politik, ekonomik ve sosyal süreçleri 

kapsar. Bugün küreselleşen dünya, en azından entelektüel düzeyde tek bir dünya 

görünümündedir. Yine, teknolojik değişmeler ve hükümet kuralsızlaştırmaları, üretim, ticaret 

ve finansta transnasyonal ağların kurulmasına imkan vermekte, böylece “sınırlara tabi 

olmayan dünya ekonomisi” ortaya çıkmaktadır (Toprak, 2001). 

 Bu bağlamda dünya ile iktisadi açıdan bütünleşmek, karşılaştırmalı üstünlükler 

temelinde uzmanlaşmak olarak ifade edilebilecek olan küreselleşme, siyasal anlamda çoğulcu 

demokrasi, sivil yönetim, özgürlükler ve insan hakları konularında evrensel standartların 

yakalanması olarak tanımlanabilir. Daha açık bir ifade ile küreselleşme, siyasetten 

ekonomiye, spordan sanata, ticaretten kültüre, bireyler, topluluklar, devletler ve uluslar 

arasında gittikçe artan etkilenim1 sürecidir (Bülbül, 2009). 

 Küreselleşmenin genel olarak üç boyutu mevcuttur. Birincisi ekonomik boyutudur. 

Ülkelerin hiçbirinin ekonomik yönden kendileri için tam anlamıyla yeterli olmadıkları 

zamanla anlaşılmıştır.  

Hammadde, işgücü, mamul ve pazar açısından tüm ülkelerin kendi başlarına hareket 

edemedikleri, yetersiz kaldıkları ve birbirlerine muhtaç oldukları görülmüştür. Bu durumda 

ellerindeki kaynakları paylaşmak ve bu şekilde büyümeye çalışmanın en doğru düşünce 

olduğu ortaya çıkmıştır  Küreselleşmeyle birlikte sermaye vatansızlaşmış ve hareketlenmiştir. 

Üretim teknolojisi ve yöntemleri de değişmiştir. 

 Küreselleşmenin diğer bir boyutu da siyasi boyutudur. Ekonomik boyutunda sözünü 

ettiğimiz bütünleşmeler, dünyadaki siyasi yapıyı da etkilemiştir. Çünkü pek çok siyasi 

sorunun temelinde, ekonomik çatışmaların, çıkarların ve sorunların yattığı bir gerçektir  Bu 

bağlamda küreselleşme ile “ulus devlet” kavramının öneminin giderek azaldığı görülmektedir. 

                                                 
1 Bu tanımda “karşılıklı bağımlılık” ya da “etkileşim” ifadesi yerine “etkilenim” ifadesinin kullanılması ile 
sürecin kendiliğindenliği kadar “zor” içerisinde değerlendirilebilecek hegemonik boyutu da açığa çıkartılmak 
istenmiştir.(Bülbül, 2009) 
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 Son olarak küreselleşmenin kültürel boyutundan da bahsetmek gerekmektedir. 

Kültürdeki bütünleşmeler medeniyetlerin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Küreselleşmeyle 

birlikte fikirler, düşünceler, izlenimler, dünya çapında bir dolaşım içine girmiştir ve böylece 

bir küresel kültür piyasası oluşmuştur. 

  2. Ekonomik Kriz Kavramı ve Kriz Çeşitleri 

 Ekonomik kriz kavramı literatürde; herhangi bir mal, hizmet, üretim faktörü veya 

döviz piyasasındaki fiyat, miktar ya da her ikisinde de kabul edilebilir bir değişme sınırının 

ötesinde gerçekleşen şiddetli dalgalanmalar olarak tanımlanmaktadır. Etki ve nitelikleri 

bakımından çeşitli krizleri sıralamak mümkündür. 

 Para krizi (döviz krizi), adını oldukça sık duyduğumuz bir kriz çeşitidir. Döviz 

kurundaki hareketler ve sermaye hareketleri trafiğinin beklenmedik yön değişimleri ile ulusal 

paranın önemli ölçüde değer kaybetmesi ile sonuçlanan bir kriz türüdür.  

 Diğer bir kriz türü “bankacılık krizi” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bankacılık krizi 

genel bir ifadeyle banka bilançolarının kötüleşmesinden kaynaklanmaktadır. Geri dönmeyen 

krediler bu kriz tipinin en önemli müsebbiplerinden birisidir. Bankacılık sektörünün krize 

girdiği bir ortamda krize ivme kazandıran en önemli unsur, mevduat sahiplerinin mevcut 

mevduatlarını almaları ile bankaların likidite çaresizliği içine düşmesidir. 

 Bir ülkenin dış borçlarını ödeyemez hale gelmesi ile oluşan kriz türü ise “dış borç 

krizi” olarak adlandırılmaktadır. Yerli ekonomilerdeki geniş bütçe ve ödemeler dengesi 

açıkları bu kriz türünün en önemli nedenleri arasındadır. Yıkıcı etkisi önemli boyutlara ulaşan 

bir kriz çeşididir. Nitekim 1982 yılında Meksika’nın moratoryum ilanı ile başlayan ve diğer 

Latin Amerika ülkelerine sıçramakta gecikmeyen dış borç krizi uzun bir süredir yaşanmayan 

bir büyüklüğe ve öneme sahip olmuştur. 

 Alınmış olan garantilerden dolayı kaynakların aşırı risk içeren alanlara aktarılmasıyla 

oluşan asimetrik bilgi teorileri kapsamında “tersine seçim ve ahlâki tehlike krizleri” ile kredi 

verenler arasında eşgüdüm başarısızlıklarını ön plana çıkaran “düzensiz işleyişler krizlerini” 

de bunlara eklemek doğru bir davranış olacaktır (Gür ve Tosuner,2002). 

 Nihayetinde bu krizlerin finansal sisteme etkileri sınırlı olabilmektedir. Ancak bunlar 

bir arada olup finansal sistemi köklü biçimde de etkileyebilmektedirler. Bu olguyu 

netleştirmek için finansal kriz kavramını kullanmamız gerekmektedir. Güneydoğu Asya ve 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 39         Kasım – Aralık 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

5 

Meksika krizlerinde para, banka ve dış borç krizleri bir arada ortaya çıkmış ve etkileri daha 

geniş boyutlara ulaşmıştır. 

 3. Küreselleşmenin Krizlere Etkisi 

Ekonomik açıdan küreselleşme kavramını daha önce yapmış olduğumuz açıklamalar 

çerçevesinde, finansal piyasalar arasında etkileşimin artması olarak tanımlayabiliriz. Bu 

bağlamda küreselleşme olgusu, mal ve hizmetler gibi krizlerin de ülkeler arasında dolaşımını 

sağlamıştır. Ayrıca küreselleşmenin hız kazanmasıyla, mevcut krizlere yeni niteliklerle 

donanmış krizler de eklenmiştir. 

Piyasalar arasında bütünleşmenin arttığı 90’lı yıllar kriz yoğunluğunun arttığı bir 

döneme sahne olmuştur. Hızla değişen ekonomik yapının beraberinde getirdiği krizlere ilk 

örnek Meksika krizidir. Ardından 94–95 yıllarında “tekila krizi” olarak anılan Latin Amerika 

krizi, 97’de Tayland’da başlayıp Güneydoğu Asya’yı ciddi biçimde sarsan krizler zinciri 

küreselleşmenin dünya ekonomisine olumsuz etkileri niteliğinde olmuştur. Asya krizi sonrası 

Rusya, Türkiye, Brezilya gibi gelişme sürecinde olan ülkelerde de meydana gelen krizler, 

araştırmacı ve karar alıcıları finansal krizleri enine boyuna inceleme ve çözüm yolları 

aramaya itmiştir. 

 Bilindiği üzere Türkiye 1980 sonrası dönemde dünyaya açılma, yapısal ve finansal bir 

uyum süreci içerisine girmiştir. 1981 yılında faiz hadleri üzerindeki sınırlamalar kaldırılmış, 

1984 yılında döviz alım satımı serbestleştirilmiş, 1986 yılında Sermaye Piyasası Kurulu 

kurulmuş ve İMKB faal hale getirilmiştir. 1987 yılında Merkez Bankası para politikası 

araçlarına bir yenisini ekleyerek açık piyasa işlemlerine başlamış ve en etkin araç olarak 

kullanmayı başarmıştır. Çünkü açık piyasa işlemi hem etkisi bakımından son derece seçici, 

hem de Merkez Bankası açısından oldukça esnek bir politikadır. 1987 yılında ilk para 

programı uygulanmıştır.  

Bu para programı M2 para arzı büyüklüğünü kontrol ederek fiyat istikrarını sağlamaya çalışan 

bir programdı. Fakat programın kamuoyuna ilan edilmemesi başarı şansını azaltan en önemli 

etkenlerden birisi olmuştur. Hiç kuşkusuz bu dönemdeki en önemli gelişme, Ağustos 1989’da 

meşhur 32 Sayılı Karar’ la sermaye hareketlerinin serbest bırakılması olmuştur. Sermaye 

kaçışlarının önlenmesi birincil amaç olmak şartı ile öncelikle kambiyo kontrolleri 

kaldırılmıştır.  
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 1990 yılında bir para programı ilk kez kamuoyuna açıklanmıştır. Merkez Bankası 

parası kontrol edilerek fiyat istikrarı sağlanmaya çalışılmış, ancak 1991 Körfez Krizi 

programı fiilen uygulanamaz hale getirmiştir. 

 1995, 1996 ve 1997 yılları Türkiye Cumhuriyeti’nin ortalama %7 büyüdüğü yıllardır. 

Ancak potansiyel büyüme hızının (%5) aşılması, Türkiye Cumhuriyeti’ne bir bedel olarak 

geri dönmüştür. Tablo 1’de kriz dönemlerine ait olarak yabancı sermaye hareketleri, cari açık 

ve büyüme rakamları verilmiştir. 

Tablo 1.Yabancı Sermaye Hareketleri, Cari Açık ve Büyüme (%) 

 Yabancı Sermaye/ GSMH Cari Denge/ GSMH Büyüme Hızı 

Ortalama1980 - 1989 2.0 -1.4 4.8 

Ortalama 1990 - 2002 3.0 -1.0 3.2 

1990 3.0 -1.7 9.4 

1991 0.2 (+0.2) 0.4 

1992 4.3 -0.6 6.4 

1993 7.1 -3.5 8.1 

Ortalama 1990 - 1993 3.8 -1.5 5.5 

Kriz 1994 (-4.8) (+2.0) -6.1 

1995 3.5 -1.4 8.0 

1996 5.4 -1.3 7.1 

1997 5.8 -1.4 8.3 

Ortalama 1995 - 1997 4.9 -1.3 7.7 

1998 1.8 (+0.9) 3.9 

1999 4.6 -0.7 -6.1 

2000 6.5 -4.9 6.3 

Kriz 2001 (-8.6) (+2.3) -9.4 

2002 2.3 -1.0 7.8 

Kaynak: T.C. Merkez Bankası Web Sayfası ve DİE verileri. 

 Türkiye, genel bir ifadeyle 1990’lı yıllarda finansal krizlerin gölgesi altında yaşayan 

bir ekonomi haline gelmiştir. Siyasi istikrarın bir türlü oluşturulamaması sonucu, 

yönetilemeyen sermaye hareketleri, Türkiye ekonomisi için bir dezavantaj halini almış ve 

sermaye kaçışına engel olunamamıştır. Bu durum talep artışına yani parasal genişlemeye 

sebebiyet vermiştir. Buna bağlı olarak genişleyen cari işlemler açığı, siyasi iktidarın istikrarsız 

ve güvensiz oluşu ve nispeten bankacılık sektöründeki döviz açık pozisyonlarının büyük 

boyutlara ulaşması sermaye kaçışına yol açarak kriz oluşumunu tetiklemiştir. Sıcak paranın 

ülkeyi terk etmesi döviz piyasası ve bankacılık sektöründe negatif bir etki oluşturmuş ve krize 

yol göstermiştir. Nitekim 1994, 1998 ve 2001 yılları sermaye hareketleri verileri (önceki yıllar 
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baz alınarak) incelendiğinde “tersine dönüş” olarak adlandırılan kavramın çarpıcı bir örneği 

ile karşı karşıya kalınmaktadır. 

 Türkiye, dünyadaki birçok ülke gibi IMF’nin politikalarını aynen uygulamıştır. Hatta 

batık ve batması muhtemel bankaların dış borçları da devlet garantisi altına alınmış ve 

IMF’den borç için borçlanılmıştır. Burada yaşanan en önemli handikap ise ekonomi 

yönetiminin fiilen bu kurumlara bırakılmış olmasıdır.  

 Sıcak para hareketine bağımlı kılınan bir ekonomide kriz oluşumunun kıvılcımlarını 

oluşturacak bir şeyler muhakkak mevcuttur (Özbilen, 2001). Örneğin 2001 krizinde dönemin 

Başbakanı Bülent ECEVİT ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER arasındaki “anayasa 

atışması”nın kamuoyuna açıklanışı, krizin tetikleyicisi olmuştur. 

 Araştırmalarda çok ehemmiyet verici bir bulgu ile karşılaşılmıştır. 1989 yılındaki dış 

borç stoku 41,7 milyar $ iken 2003 yılında bu tutar 133,2 milyar $ gibi ciddi bir seviyeye 

ulaşmıştır (Boratav, 2003). Bu ise bize sermaye hareketleri serbestliğinin dış borçlanmayı 

önemli ölçüde etkilediği sonucuna ulaştırmaktadır. Ancak esas sorun borçların, siyasi 

belirsizlik nedeniyle genel olarak kısa vadeli oluşudur.  Borçlanma her ülkede mevcuttur. 

Yani Türkiye, dünya ortalamasından pek fazla sapma göstermemektedir. Ancak borcun kısa 

vadeli oluşu, borç için borçlanma, müteakiben kredi faiz oranları artışı kendi kendini besleyen 

kısır bir döngü halinde ülkeyi para basmaya yani enflasyona sürüklemektedir. 

 Tablo 2’de 1988–2002 yılları karşılaştırması ile makro ekonomik dengeler 

gösterilmektedir.  

Tablo 2. Başlıca Makro Ekonomik Göstergeler (1988-2002) 

Makro Ekonomik Göstergeler 1988 2002 
Milli Gelir (indeks) 100.0 152.6 

Enflasyon Oranı (%) 70.5 50.1 

Tasarruf Oranı (%) 26.1 16.4 

İhracat (Milyon $) 11.662 39.149 

İthalat (Milyon $) 13.545 47.782 

Cari Denge / GSMH (%) +1.8 -1.0 

Dış Borç (Milyon $) 40.722 133.196 

Dış Borç / GSMH (%) 37.1 52.4 

KKGB / GSMH (%) 4.8 10.3 
 

Kaynak: T.C. Merkez Bankası Web Sayfası ve DİE verileri. 
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 Tablodaki verilere bakıldığında ilk olarak dikkati çeken husus, dış borç yükündeki 

ciddi artıştır. Bu bağlamda dünyada birçok ülke birçok defa krizlerle karşılaşmıştır. Önemli 

olan bu krizleri en az hasarla atlatabilmektir. Türkiye ise bu konuda biraz yetersiz kalmış 

durumdadır. Çok ciddi krizlerle boğuşmuş Latin Amerika ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri çok 

çabuk ve ciddi şekilde toparlanmışlardır (Acar, 2001). Türkiye ise halen suçlu aramaktan, 

yorum yapmaktan ve en önemlisi siyaseti yap-boz haline getirmekten öte bir adım 

atamamıştır. 

 4. Türkiye’de Kriz ve Nedenleri 

 Türkiye, kriz kavramına yabancı bir ülke değildir. Cumhuriyet tarihine bakıldığında, 

ülkenin çok sık aralıklarla krizler yaşadığı dikkat çekmektedir. Kurtuluş Savaşı yılları ile 

başlayan Cumhuriyet tarihi krizleri günümüzde de sık aralıklarla karşımıza çıkmaktadır. 

 Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında Kurtuluş Savaşı ve milli mücadele dönemleri, 2. 

Dünya Savaşı ve 20. yüzyılın ikinci yarısı başında çok partili hayata geçiş dönemleri kriz 

koşulları taşıyan dönemler olarak değerlendirilebilir. Ülkede çok sık görülmüş olan askeri 

darbe dönemlerini de kriz oluşumu açısından yabana atmamak gerekir.  

Son olarak 12 Eylül olarak anılan 1980 darbesi sonrası dünyada gerçekleşen 

küreselleşme hareketlerine ayak uydurma çabaları ve mevcut başarısızlıklarımızla oluşan 

yakın geçmişteki 1994 Nisan Krizi, 1999 krizi, Kasım 2000 krizi ve Şubat 2001 Krizi 

Türkiye’yi bir kriz ülkesi olarak adlandırmak için yeterli olmaktadır. 

 4.1. Siyasi Nedenler 

 Türkiye ekonomisinin çok sık aralıklarla krize girmesinin altındaki temel nedenlerin 

başında siyasi istikrarsızlık gelmektedir. 2010 yılı başında iktidarda olan hükümetin 87 yıllık 

Cumhuriyet tarihinin 60.hükümeti olduğu dikkate alınırsa, bir hükümetin ortalama ömrünün 

1,5 yıldan daha az olduğu ortaya çıkmaktadır. 1958 yılında IMF ile ilk stand-by anlaşması 

imzalanmışken, 1999 yılında 19.stand-by anlaşmasına imza atılmıştır; bu ise Türkiye 

ekonomisinin ortalama iki yılda bir krize girdiğine işaret etmektedir. Bu iki olgu, Türkiye’nin 

ekonomik olarak da, siyasi olarak da istikrarlı olmadığını göstermektedir. Tablo 3’de, 

1965’ten bu yana iktidara gelen hükümetlerin listesi, tarihleri ile birlikte verilmiştir. 
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Tablo 3. 1965 – 2009 T.C. Hükümetleri 

(Kaynak: Türkiye Büyük Millet Meclisi Web Sayfası.) 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere Türkiye sürekli bir seçim ekonomisi 

içerisindedir.  

Hükümet diğer görevlerini yerine getiremez olmuş demek yanlış olmasa gerektir. 

Hatta daha da ilgi çeken bir durum ise iktidara gelen birçok ismin genel seçimlerle değil 

kongrelerle işbaşına gelmiş olmasıdır.  

 Yine 1980’li yıllardan itibaren denetimsiz bir liberalleşme süreci2 içerisine giren ülke 

ekonomisi, devletin varlığının giderek artmasına engel olamamış ve piyasa mekanizmasında 

aksaklıklar meydana gelmiştir (Özbilen, 2001). 

 4.2. Ekonomik Nedenler 

 Türkiye’de sağlam bir bankacılık sisteminin olmayışı krizlerin temel ekonomik 

nedenleri arasında sayılabilmektedir. Krizlere giden dönemlerde, bankalar sağladıkları 

“sendikasyon” kredilerini yüksek faizle hazineye borç olarak aktarmış ve asli işlevlerini bir 

kenara bırakıp devletin iç borçlanma ihtiyacını karşılayan ve özel sektörü nispeten dışlayan 

bir yapıya sahip olmuşlardır.  

Borçlanma, borç için borçlanma ve en önemlisi kısa vadeli borçlanma da ülkenin krize 

girmesinde rol oynayan faktörler arasındadır. 

                                                 
2 Denetimsiz liberalleşme hareketleri ile serbestleşme adına bir yol alınamamış ve hatta devletçi yani müdahaleci 
sistem egemenliğini sürdürmüştür. 

T.C. 

Hükümet 

No 

Hükümetin 

Adı 

(Başbakan) 

Hükümetin 

İşbaşına 

Geldiği Tarih 

T.C. 

Hükümeti 

Numarası 

Hükümetin 

Adı 

(Başbakan) 

Hükümetin 

İşbaşına 

Geldiği Tarih 

T.C. 

Hükümet 

No 

Hükümetin 

Adı 

(Başbakan) 

Hükümetin 

İşbaşına Geldiği 

Tarih 

30 1. Demirel 27.10.1965 40 2. Ecevit 21.06.1977 50 1. Çiller 25.06.1993 

31 2. Demirel 03.11.1969 41 5. Demirel 21.07.1977 51 2. Çiller 05.10.1995 

32 3. Demirel 06.031970 42 3. Ecevit 05.01.1978 52 3. Çiller 30.10.1995 

33 1. Erim 26.03.1971 43 6. Demirel 12.11.1979 53 2. Yılmaz 06.03.1996 

34 2. Erim 11.12.1971 44 Ulusu 20.09.1980 54 Erbakan 28.06.1996 

35 Melen 22.05.1972 45 1. Özal 13.12.1983 55 3. Yılmaz 30.06.1997 

36 Talu 15.04.1973 46 2. Özal 21.12.1987 56 4. Ecevit 11.01.1999 

37 1. Ecevit 26.01.1974 47 Akbulut 09.11.1989 57 5. Ecevit 28.05.1999 

38 Irmak 17.11.1974 48 1. Yılmaz 23.06.1991 58 A. Gül 18.11.20002 

39 4. Demirel 31.03.1975 49 7. Demirel 21.11.1991 59 - 60 Tayyip 

Erdoğan 

14.03.2003/2007 
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 Yine önemli bir sorun olarak ülkedeki mevcut vergi sistemi ve diğer yasal 

yükümlülükler sayılabilmektedir. Vergi sistemindeki ağır yüke rağmen, bütçe açıklarının 

finansmanı için yeterli olmayışı, sistemde bir şeylerin noksanlığına işaret etmektedir. 

 Krizlerin nedenleri arasında üzerinde durulması gereken belki en önemli kavramlardan 

birisi de ahlâki yozlaşmadır. Kültürel ve etik değerlerin yitirilmesi ülkenin sorunlarla 

karşılaşmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Bireylerin fayda maksimizasyonunu algılayış 

biçimlerindeki alakasızlık, onları vergi kaçakçısı, dolandırıcı, mafya üyesi gibi kötü 

hasletlerle donatılmış acımasız birer varlık haline getirmektedir. En tehlikelisi ise böyle 

kimselerin bir şekilde stratejik noktalarda kümelenmiş olmasıdır. Sürekli değişen siyasi bir 

yapı içerisinde koltuk sevdası ile yanıp tutuşan şahıslar, özelleştirme kavramını politik 

emelleri doğrultusunda hebâ etmekten çekinmemişlerdir.  

Daha evvel de belirttiğimiz gibi Türkiye, finansal serbestleşme hareketleri sonucunda 

ekonomik krizlerin belki de en karmaşık yapıya sahip çeşidi olan  “finansal kriz”lerle karşı 

karşıya kalmıştır. 

 5. Mortgage Krizi ve 2008 Büyük Çöküşü 

 Subprime mortgage kredilerinde geri ödemelerde yaşanan sorunlarla ortaya çıkan 

finansal dalgalanma, çok hassas dengeler üzerine kurulu ve birbirleriyle ilişkili ABD 

piyasalarında şok etkisi meydana getirmiştir. Mortgage kredilerine dayalı menkul kıymetler 

ile kredi türev ürünlerinin risklerinin yanlış ölçülmesi, kimi zaman ise finansal mühendislik 

teknikleri kullanılarak ölçülemez hale getirilmesi ve bu süreci takiben denetleyici yapının 

eksiklikleri, finansal kurumları etkilemiş ve mortgage kredi krizi olarak adlandırılan durum 

küresel bir likidite krizine dönüşmüştür (BDDK Çalışma Tebliği, Sayı:3). 

 2007 yılının ikinci yarısında ABD’de başlayan ve takip eden süreçte Avrupa ve 

Asya’ya sıçrayarak etki alanını genişleten küresel mali kriz, 2008 yılının Eylül ayında 

ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından biri olan Lehman Brothers’ın iflas başvurusunda 

bulunması ile farklı bir boyut kazanmıştır. Lehman Brothers’ın iflası ve Merrill Lynch’nin 

ABD’nin en büyük mevduat bankası olan Bank of America’ya devredilmesi ile beklenmedik 

ölçüde sarsılmış ve yeniden şekillenmeye başlamıştır. 

 Krizin erken aşamalarında finansal kuruluşlar arasındaki borçlanma piyasalarında 

likidite sorunu olarak ortaya çıkan bu durum, giderek finansal kuruluşlara güvensizlik 

sorununa dönüşmüştür. Buna bağlı olarak tasarruf sahipleri ve diğer yatırımcılar, başta ABD 
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devlet tahvilleri olmak üzere güvenilir yatırım alanlarına yönelmişlerdir. Bu eğilim bir 

taraftan ABD dolarının hızla değer kazanmasına yol açarken, diğer taraftan finansal 

varlıkların yeniden fiyatlanmasına ve finansal kuruluşların piyasa değerlerinde büyük düşüşler 

yaşanmasına yol açmıştır (TCMB Finansal İstikrar Raporu, 2008).  

 2008 krizinin nedenlerini tek bir sorunda aramak doğru değildir. Kriz büyük ölçüde 

marjinal alanlara, kişi ve kurumlara verilmiş mortgage kredileri ile türev ürünler bileşiminin 

oluşturduğu bir finans krizi olarak ortaya çıkmıştır.  Mortgage kredilerinin yapısının 

bozulması, faiz yapısının  uyumsuzlaşması, konut fiyatlarındaki balon artışlar, menkul 

kıymetlerin fonlanmasında yaşanan sıkışıklık, kredi türev piyasalarının genişlemesi ve kredi 

derecelendirme sürecindeki sorunlar mali krizin temel nedenlerini oluşturmuştur 

(Küçükkiremitçi vd., 2008). Bunların yanı sıra kuralların uygulanması ya da kapsamının 

genişletilmesi de krizin temel tetikleyicileri arasında sayılabilmektedir. Yine bu konu ile ilgili, 

2000’li yılların başında faizlerin aşağı çekilmesi ve gerçek para politikalarında 11 Eylül 

faciası, Irak ve Afganistan işgalinin oluşturduğu bütçe açıkları gibi nedenleri de yabana 

atmamak gerekmektedir. 

 6. 2008 Küresel Ekonomik Krizi ve Türkiye 

2008 krizi sonuçları itibariyle Türkiye’yi de derinden etkileyebilecek bir kriz 

özelliğindedir. Türkiye yüksek cari açığı ve finansman ihtiyacı nedeniyle global piyasalardaki 

dalgalanmadan en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer almaktadır. Krizin Türkiye 

ekonomisine ilk etkileri borsada menkul kıymetlerin değerinin düşmesi, TL’nin değer 

kaybedip dövizin değer kazanması olarak ortaya çıkmıştır. Cari açığın oluşturduğu baskı, 

hedge fonlarının portföy düzenlemesi ve Doların Euro karşısında değer kazanması şeklinde 

ortaya çıkan, döviz kuru hareketleri krizin doğurduğu ilk sonuçlar arasındadır. Eylül 2008’e 

kadar yatay bir seyir izleyen dolar kuru bu aydan itibaren hızla düşmeye başlamıştır (Alantar, 

2009). Krizin ilk yansımaları olarak görülen bu olumsuz gelişmeler kısa bir süre içinde hızla 

düzelmiştir. Ancak krizle ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde krizin 2009 sonrasında 

özellikle yükselen ekonomileri daha derin bir şekilde etkileyeceği belirtilmiştir. Sermaye 

hareketlerinin yön değiştirmesi ve küresel ekonominin daralması neticesinde, diğer 

gelişmekte olan ülkeler gibi ülkemiz de krizin etki alanına girmiştir. Bunun sonucunda ise 

artan işsizlikle birlikte 2009’dan itibaren ülkemizin uzun süreli bir resesyona girebileceği 

uyarıları yapılmıştır. 
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Uluslararası kuruluşların değerlendirmelerinde de, krizin Türkiye’ye etkileri 

konusunda benzer tahminlerde bulunulmaktadır. Bu konuda OECD’nin 2009 raporunda yer 

alan Türkiye ile ilgili değerlendirmeler dikkat çekebilir. Küresel krize ilişkin olarak yaptığı 

tahminlerde OECD, kırılganlıkları nedeniyle ekonomik krizden en çok etkilenecek olan 

ülkeler grubunu Macaristan, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, İspanya, Türkiye ve İngiltere 

olarak belirtmiştir (OECD, 2009). 

2009 ve 2010 yılları için yaptığı tahminlerde ise, Türkiye’nin 2009 yılında %2’nin 

altında büyüyeceğini, 2010 yılında ise global iyileşmeye paralel olarak büyüme oranının 

%4.25 düzeyine ulaşacağı tahmininde bulunulmuştur.  

Rapora göre Türkiye’nin cari işlemler açığının yüksekliği ve döviz kurunun 

oynaklığının da önemli ölçüde artması nedeniyle, yatırımcıların güvenini sağlamak büyük 

önem taşımaktadır. OECD’nin ilgili verilerinde, büyüme dışında başka göstergelerde tahmin 

edilmiştir. Buna göre, 2008’de %9,7 olan işsizlik oranının 2009 ve 2010 yılında sırasıyla 10,5 

ve 10,6 düzeyine ulaşacağı beklenmektedir. Cari işlemler açığının GSYH’ya oranının da 

2009’da %6,1, 2010’da %5,7 düzeyinde olacağı öngörülmektedir (OECD, 2009). Ancak 

zamanla bu tahminlerin, işsizlik oranı dışında fazla karamsar olduğu anlaşılmıştır.  

IMF’nin büyüme tahmini %3,5’tir. Yine Türkiye için yapılan tahminler konusunda 

belirtilmesi gereken birkaç husus daha mevcuttur. Buna göre; IMF ve DB yetkilileri 2010 

yılında en hızlı toparlanacak ülkelerin başında Türkiye’nin yer alacağını belirterek, 2008 yılı 

tahminlerini bir anlamda çürütmüşlerdir. Türkiye’nin IMF ile henüz anlaşma yapmadığı da 

göz önüne alınırsa, krizle mücadele konusunda oldukça başarılı bir performans sergilediği ve 

sarsıntıdan tek bir banka bile batmadan atlatmayı başaran ender ülkelerden birisi olduğu da 

net bir şekilde görülmektedir. Merkez Bankası’nın ve ekonomi yönetiminin başarılı 

birlikteliği sonucu, krizle mücadele konusunda önemli adımlar atılmıştır. Bunun en somut 

örneklerinden birisi de, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın, kriz dönemine ilişkin 

olarak “En Başarılı Avrupa Merkez Bankası Başkanı” seçilmesi gösterilebilir. 
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SONUÇ 

Küreselleşme akımları ile dünya piyasalarında başlayan entegrasyon süreci, dünya 

ekonomilerine paralel olarak Türk Ekonomisini de ciddi biçimde etkilemiştir. Cumhuriyet 

tarihi boyunca yaşanan inişli – çıkışlı ekonomik konjonktür, 1980 sonrasında dış konjonktürle 

de etkileşim içine girerek yoluna devam etmiştir. Oldukça sık krizlere yakalanan Türkiye 

ekonomisi, krizlere karşı bir anlamda doğal bir bağışıklık kazanmış olsa dahi, 2008 küresel 

finansal krizin patlak vermesi ile yeniden sarsılmıştır.  

2007 yılı Eylül ayında ABD’nin konut kredileri sektöründe başlayan, 2008 Eylül’ünde 

ise Lehman Brothers’ın iflas başvurusunun ardından ABD yatırım bankalarına sıçrayan kriz, 

bu bankaların uluslararası yükümlülükleri nedeniyle ABD’yi aşarak diğer ülkelere de 

yayılmaya başlamış, küresel bir boyut kazanmıştır.  Nobel ödüllü iktisatçı Paul Krugman’ın 

“bütün krizlerin anası” olarak nitelendirdiği kriz, hem derinliği hem de kapsamı itibariyle, 

1929 krizinden sonra ikinci en büyük kriz olarak nitelendirilmektedir. Getirilen oldukça 

yüksek bütçeli paketlerin de krizi önlemede fazla bir etkisinin olmaması ve bundan sonraki 

dönemde gelişmekte olan ülkeleri daha fazla etkileyeceği beklentisi, küreselleşmenin 

günümüzde ulaştığı boyut nedeniyle, gelişmiş ülkeleri yeniden bir kriz sarmalının içine çekme 

potansiyeli taşımaktadır. Gelişmiş ülkelerin krizi olarak ortaya çıkan bu krizin, önümüzdeki 

dönemlerde yükselen ekonomilere olan etkisinin derinleşmesi,  Türkiye’de de daha ciddi 

dalgalanmalara yol açabilme potansiyeli taşımaktadır.  

Krizin derinleşmesinin arkasındaki faktörlere bakıldığında, 2000’li yıllardan itibaren 

merkez bankalarının izlediği gevşek para politikası ve düşük faiz oranlarının altı çizilmelidir. 

Yine ABD kaynaklı, Afganistan ve Irak başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde baş 

gösteren savaş, işgal ya da askeri operasyonların da bütçe açıkları üzerinde önemli ölçüde 

etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca gıda ve enerji sektörüne yönelik spekülatif hareketler, 

finansal türev piyasalarındaki denetimsiz işlemler, gevşek kredi standartları ve bunun 

sonucunda yatırım bankacılığı ile konut sektöründe meydana gelen dalgalanmalar, krizin 

oluşum sürecine ciddi katkı sağlayan faktörlerdir. 

Krizin genel etkisi, ilk günlerde Türk ekonomisinin sahip olduğu bazı avantajlar 

nedeniyle, çok fazla olmamıştır. ABD’de patlak veren kriz bir yandan diğer ülkelere 

yayılırken bir yandan da giderek derinleşmiştir. Krizin bu şekilde derinleşmesi ve sadece 

bankacılık sektörü ile sınırlı kalmayıp reel sektörü de etkilemesi, önümüzdeki yıllarda krizin 
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Türkiye’ye etkileri konusunda karamsar yorum ve tahminlere yol açmıştır. 

Aralarında Alman Deutsche Bank ve Commerzbank’ın da bulunduğu çeşitli ulusal ve 

uluslararası kaynaklar tarafından, Türkiye’nin yüksek cari açığı ve finansman ihtiyacı 

nedeniyle global finans piyasalarındaki dalgalanmadan en fazla etkilenecek ülkeler arasında 

yer alacağı yönünde tahminler yapılmıştır.3 Bunun üzerine ülkemizde de kapsamlı bir kriz 

atlatma paketi gündeme gelmiş, vergi ve istihdam teşvikleri devreye sokulmuştur. Özellikle 

ekonomideki durgunluğun önlenmesine ilişkin, reel sektöre yönelik önlemlere ağırlık 

verilmiştir. 

Küresel Finans Krizi sürecinde Türkiye Ekonomisi’nin diğer ülkelere nazaran en 

önemli avantajlarından birisi, geçmiş dönem krizleri ile özellikle bankacılık alanında bir 

anlamda kazanılmış olan bağışıklık ve siyasi istikrarın mevcudiyeti olmuştur. Kriz 

döneminde, birçok ülkenin IMF desteği almasına karşılık, Türkiye’nin IMF ile stand-by 

anlaşması yapmamış olması da, kriz yönetimi konusunda başarılı olunduğu yönündeki olumlu 

görüşleri destekler nitelikte olmuştur. 

Özellikle krizin etkilerini çok net bir biçimde hissettirdiği 2008 ve 2009 yılları 

arasında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler için, birçok uluslararası kurum ve 

kuruluş, oldukça kötümser yaklaşımlar sergilemişlerdir. Ancak 2009 yılı içerisinde ve 2010 

yılı başlarında açıklanan veriler incelendiğinde, durumun aslında önceki yıllarda yapılmış 

olumsuz tahminlerle çok da paralel olmadığı görülmektedir. Zira IMF, OECD gibi kurumlar, 

2007–2008 yıllarında Türkiye ile ilgili yapmış oldukları olumsuz tahminlerin aksine, 2010 ve 

devam eden yıllar için oldukça iyimser beklentiler içine girmişlerdir. Yine dünya 

ekonomilerine yön veren birçok uluslararası kurum ve kuruluş, Türkiye’nin kriz yönetimi 

konusunda oldukça başarılı bir süreç geçirdiği hususunda hemfikirdirler.4 Öteki ülkelerin 

ekonomilerine bakıldığında, oldukça sıkıntılı geçen 2008 ve 2009 yılı sonrasında, 

ekonomilerin ciddi bir toparlanma sürecine girdiği görülmektedir.  Özellikle krizin çıkış 

noktası olan ABD’de 2009 yılı son çeyreğinde yaşanan olumlu göstergeler, bu görüşü 

                                                 
3 Deutsche Bank’ın olumsuz tahminlerinin arkasında “Varlık Barışı Yasası” ve getirdiği fırsatların yattığı bir 
gerçektir. Zira vatandaşlarımızın Alman bankalarındaki mevduatlarının Türkiye’ye gelmesi, Almanya’nın 
yaşanan krizden daha ciddi etkilenmesi anlamına gelmektedir. 
4 Türkiye’nin özellikle Ortadoğu’da artan stratejik önemi, ekonominin sağlamlığının bir göstergesi olmuştur ve 
dış ilişkilerdeki başarıyı net olarak göstermektedir. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 39         Kasım – Aralık 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

15 

destekler niteliktedir.5  

 “Küresel Finansal Kriz” sürecinde, hükümetlerin ve merkez bankalarının ekonomiye 

müdahale etme şekilleri ve müdahalelerin neden olduğu tartışmalar da, devletin ekonomiye 

müdahalesi konusunun ciddi biçimde sorgulanmasına yol açmıştır.  

Bu bağlamda devletin ekonomiden mümkün mertebe elini çekmesi gerekliliğini şiddetle 

savunan “neo-liberal” düşünce sisteminin revize edilmesi gerekliliği, kapitalizme ve serbest 

piyasa sistemine eleştirisel bakanlarca sıklıkla dile getirilmektedir. Buna karşılık olarak 

Avusturya iktisat okulu başta olmak üzere liberal gelenek, çözümün piyasa sisteminde 

aranması gerektiğini savunmaktadır. Kısacası başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, tüm 

dünyada devlet ekonomiye müdahale etmektedir ve etmeye de devam edecektir. Ancak devlet 

müdahalesinin şekli ve boyutu ne olmalıdır sorusu, çözümlenmesi gereken bir konu olarak 

karşımızda bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu konudaki tartışmaların artarak devam 

edeceğini tahmin etmek mümkündür. 

Bu bağlamda üzerinde durulması gereken önemli bir konu da şüphesiz, krizin piyasa 

ekonomisinin bir başarısızlığı mı, yoksa devletçilik ya da kumandacılığın sonucu mu 

olduğudur. Krizin kapitalizmin öncü ülkelerinden biri olan ABD’de baş göstermesi, 

kapitalizm muhaliflerinin krizi liberal politikalara bağlamalarına sebebiyet vermiştir. Ancak, 

kapitalizm tarihinde pek çok kriz yaşanmış ve alınan önlemler ile bir şekilde atlatılmıştır. Bu 

bağlamda mevcut küresel krize “Kapitalizmin Sonu” gözü ile bakmak, fazlaca akılcı bir 

yaklaşım olmasa gerektir. Yapılması gereken şüphesiz küreselleşen ve doğal olarak sorunları 

da küresel bir ölçeğe taşıyan yenidünya ekonomisinde, sağlam durabilmek adına yeni bir 

anlayış ve yeni kurumlar meydana getirebilmektir. 

İşte tam bu noktada “Optimal Devlet” ve “Anayasal İktisat” sorunsalı içerisinde bir 

çözüm arayışı ve devamında da “Modüler İktisat”6 konusu, önümüzdeki günlerin temel 

tartışma konuları arasında olacak gibi görünmektedir.  

 

                                                 
5 ABD ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3.5 büyümüştür. Böylece, ekonomi son 4 çeyrektir süren daralmadan sonra 
ilk kez büyüme kaydetmiştir.  
 
6 Modüler iktisat: Literatüre yeni girmesi beklenen bu yaklaşım, mevcut iktisadi rituellerin dışında ancak onların 
parçalarından oluşan bir iktisat düzenidir. Tamamen mevcut görüşlerin reorganizasyonu olan ve neo akımlardan 
farklı olarak, gerekli dozda gerekli müdahale düsturu ile yola çıkmış ve “sınırlı – sorumlu devlet” ilkesini 
benimsemiştir. Modüler ifadesi ile de tam olarak parçalardan oluşan anlamı taşıyan bu görüş, tıpkı J.Buchanan’ın 
Anayasalcı İktisat görüşünde olduğu gibi, devletin ekonomik faaliyetlerinin bir ekonomik anayasa ile kısmen 
sınırlandırılması görüşünü benimsemiştir.  
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LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM DURUMU 
VE İNTERNET YÖNELİK TUTUMLARI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ 1 

 

                                         
 

       Murat YALMAN∗    Selahattin GÖNEN∗∗   Bülent BAŞARAN∗∗∗ 

ÖZ 

Bu çalışmada, lise son sınıf öğrencilerinin internet kullanma durumları ile 

internet yönelik tutumlarının belirlenmesi ve demografik özelliklerin bunlar 

üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlandı. Bu amaca ulaşmak için Luan, Fung, 

Nawawi ve Hong (2005) tarafından geliştirilen, üç alt bölümden oluşan bir ölçek 

kullanıldı. Bu ölçek Diyarbakır il merkezinde eğitim-öğretim faaliyeti sürdüren 

liselerde okuyan 423 (233 erkek, 190 kız) lise son sınıf öğrencisine uygulandı. Elde 

edilen verilerin analizinden;  internet kullanma konusunda deneyimli olan 

öğrencilerin internete yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu görüldü. Çalışmaya 

katılan hem kız hem de erkek öğrencilerin interneti “Seyrek” düzeyde kullandıkları 

ve cinsiyet temelinde internet tutumlarında anlamlı fark olmadığı belirlendi. 

Öğrencilerin % 76,6’sının daha önce ailelerine mesaj yollamadığı, % 69,7’sinin 

daha önce internetten ortamında yapılan tartışmalara hiç katılmadıkları, % 

 

1 Bu çalışma III. Uluslar arası eğitim ve araştırma kongresi (2011) 4-7 Mayıs 2011 KKTC’de bildiri 
olarak sunulmuştur. 
∗ Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, 
mumanenator@gmail.com  
∗∗ Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi OFMA Bölümü Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, 
sgonen@dicle.edu.tr  
∗∗∗ Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, 
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42,3’ünün internet üzerinden hiç gazete ve dergi okumadıkları belirlendi. 

Öğrencilerin % 54,4’ü internetin tek başına öğrenilebilecek bir konu olmadığını 

düşünürken, % 75,7’si internet konusunda tam bir bilgiye sahip olmasalar bile 

interneti kullanmaktan tereddüt etmeyeceklerini ifade ettikleri görüldü. 

Anahtar Kelimeler: İnternet, Tutum, Demografik Özellikler, Cinsiyet 

HIGH SCHOOL SENIOR STUDENTS’ USE OF INTERNET 
TECHNOLOGIES AND THEIR ATTITUDES TOWARDS THE 

INTERNET  

ABSTRACT  

The present study aimed at determining high school senior students’ use of 

the Internet as well as their attitudes towards the Internet and investigating the 

influence of their demographic characteristics on their internet use and on their 

attitudes towards the internet. For this purpose, a scale including three sub-

dimensions developed by Luan, Fung, Nawawi and Hong (2005) was used. The 

scale was applied to 423 senior students (233 male and 190 female) from high 

schools in the central town of the city of Diyarbakir. The analysis of the data 

collected revealed that students experienced in Internet use had more positive 

attitudes towards the Internet. It was also found out that both female and male 

students participating in the study ‘rarely’ used the Internet and that there was no 

significant difference in their Internet attitudes with respect to their gender. It was 

also revealed that of all the students, 76,6% of them did not send any messages to 

their parents previously; that 69,7% of them did not ever participate in discussions 

in the Internet environment; and that 42,3% of them never read any newspapers or 

magazines via the Internet. Lastly, it was seen that among the participants, 54,4% 

of them thought they could themselves learn how to use the Internet while 75,7% 
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of them stated they would never hesitate to use the Internet despite their lack of 

knowledge about Internet use. 

Key Word: internet, attitude, demographic characteristics, gender  

 

1. GİRİŞ 

Günümüz toplumunda insanların bilgiye ulaşımı, bilgiyi işleme ve sunma 

durumunu kolaylaştırmada yardımcı olan bilgisayar ve internet çok amaçlı olarak 

her yerde ve düzeyde özellikle eğitim açısından hızla yaygınlaşmakla beraber 

sunduğu olanaklarla da vazgeçilemez bir teknoloji haline gelmiş, gerek okul içinde 

gerekse de okul dışında öğrenci ve öğretmenlerin bilgiye ulaşmada yararlandığı 

başlıca kaynak olmuştur (Gökçearslan ve Seferoğlu, 2005; Yalman ve Kutluca, 

2013). İnternet ve bu teknolojinin kullanımının artmasıyla dünya üzerinde bulunan 

bütün bilgisayarlar  model ve marka farkı olmaksızın istenilen her yerden iletişim, 

haberleşme ve eğitim için bu ağı kullanabilmektedirler (Yalın, 2004). Bilgiyi 

taşımada, saklamada bir çok yenilikleri içinde barındıran bu teknolojiyle yapılması 

uzun zahmetli bir o kadarda zor olabilecek işler kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu 

şekilde bireylerin evde oturup bilgiyi, iletişimi, ticareti ve eğitim hizmetlerine 

erişim olanağı daha kolay ve zahmetsiz bir ortam haline gelmiştir. Teknolojiyi 

eğitim aracı olarak kullanarak hazırlanan zenginleştitirilmiş öğretim materyalleri, 

eğitim kurumlarında giderek yaygınlaşarak günümüzde eğitim bir parçası, hatta 

tercih sebebi olarak kabul görmektedir (Keşan ve Kaya, 2007). Teknolojiyi eğitim 

aracı olarak kullanan öğrencilerin yaratıcılığının ve araştırma becerilerinin yanında 

problem çözme yeteneklerininde geliştiği görülmektedir (Greenhow & Robelia, 

2009; Ersoy ve Türkan, 2009; Lazakidou & Retails, 2010).  
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Hala eski ve kalıplaşmış kurallara bağlı olarak eğitim veren kurumlar, 

internet teknolojileri konusunda hala ön yargılı olsalar bile yaygınlaşmasını 

önleyememişlerdir. İnsan hayatında kullanılan her yardımcı makinenin bir kusuru 

olduğu gibi bilgisayar ve internetinde kullanımdan kaynaklanan eksikleri olabilir. 

Buna rağmen bilgisayar ve internetin öğretim geliştirme ve planlama için 

potansiyeli küçümsenemez (Moddox, ve Ark., 1997; Yalman ve Ark., 2013). 

Önemli olan kusurlarını açığa çıkarmak yerine faydalarını ön plana çıkararak 

teknolojinin bu nimetinden yeteri kadar faydalanabilmektir. Bütün bilgisayarlar 

araçtır ve herhangi biri bu araçtan hoşlanmadığı için kötü veya gereksiz olarak 

ifade edemez. Burada önemli olan anlayış, eğitim kurumlarındaki yaklaşım ve 

motivasyondur (Provenzo, ve Ark., 1999; Baştürk ve Işıkoğlu, 2007). Burada 

eğitim kurumlarının amacı öğrenim verdikleri konularda öğrencilerini yaşam boyu 

öğrenmeye teşvik etmektir. Bu amacı gerçekleştirebilmenin yolu da internet tabanlı 

öğrenmeyi ve araştırmayı teşvik etmektir (Numanoğlu ve Bayır, 2012; Yalman, 

2013). 

İnternetin, güncel hayatta kişilere her konuda anında hizmet verecek 

konuma gelmesi eğitimde kullanma olgusunu daha da geliştirmiştir. Bu yönüyle 

internet, eğitimcilerin vazgeçilmezi konumundaki yerini almak üzeredir. İnternet 

ve bilgisayarın eğitim kurumlarında kullanımının sağlanabilmesi, burada öğrenim 

gören öğrencilerin bu konuya yaklaşımlarının bilinmesini zorunlu hale 

getirmektedir. Birçok öğrencinin internet ve web kullanma düzeyleri, geçmiş 

yıllarda okullarda almış oldukları eğitimle ve konuya yaklaşımlarıyla doğru orantılı 

olduğu ifade edilmektedir (Daugherty & Funke 1998). Kişinin, bilgisayara 

duyduğu güven ve bilgisayar konusundaki yeteneği internet kullanma durumunu ve 

internete yönelik tutumunu da önemli ölçüde etkilemektedir (Yalman, 2013). 

Bireyin bilgisayar ve internet kullanma konusundaki teorik bilgisi tek başına yeterli 
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değildir, bireyin bu bilgilerini pratik yaparak pekiştirmesi açısından önemlidir. 

Genel olarak bilgisayar ve internetin yaygınlaşması eğitimde teknolojinin kabul 

görmesine olanak vermiştir. Eğitim gören bireylerin bilgisayar konusundaki 

yaklaşımları gelecekte internet’i rahat ve sorunsuz kullanmalarını da sağlayacaktır. 

Bilgisayar ve internet kullanmanın belli bir maliyete sahip olması, sosyal ve 

ekonomik koşulları iyi olan ailelere avantaj sağlamıştır. Sosyo-ekonomik düzeyi 

düşük olan insanların bu olanaklardan yoksun kalmaması için bilgisayar ve 

internetin eğitim kuruluşlarında yaygınlaştırılması gerekmektedir. Eğitim 

kurumlarında oluşturulacak iyi bir bilgisayar ve internet altyapısı, bu kurumlarda 

öğrenim gören öğrencilere daha küçük yaşlarda  bilgisayar ve internetle tanışma 

olanağı sağlayacaktır. Bu şekilde, belli yaş ve konuma gelen öğrencinin bilgisayara 

sadece bir araç olarak bakması önlenecek ve bilgisayarı yardımcı bir unsur olarak 

görmesi sağlanacaktır. Bilgisayar ve internet kullanıcılarının, bu konudaki kolaylığı 

algılaması ve kendilerine faydalı bulması, istenilen amaç doğrultusunda 

teknolojinin hızla gelişmesine neden oluşturmaktadır. 

Bilgisayar ve internetin her geçen gün insan hayatındaki yerinin ve 

öneminin arttığı günümüzde, lise düzeyinde öğrenimlerine devam eden 

öğrencilerin bu konudaki bilgi seviyelerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.  

1.1. Sınırlılılklar 

 Çalışma, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, Diyarbakır il 

merkezinde, Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınabilen 8 lisede, rast gele seçilen 

sınıflarda öğrenim görmekte olan 423 öğrenci ile sınırlıdır. 

1.2. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmada,  lise son sınıf öğrencilerinin internet kullanma durumları ile 

internete yönelik tutumlarının belirlenmesi ve demografik özelliklerin bunlar 
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üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki 

sorulara cevap aranmıştır. 

1. Öğrencilerin internete yönelik tutum puanları arasında cinsiyet temelinde 

anlamlı bir farklılık var mıdır? 

2. Öğrencilerin internet kullanma sıklıklarının tutum puanlarına etkisi var 

mıdır? 

3. Öğrencilerin seçtikleri alan ile internet tutum puanları arasında anlamlı bir 

ilişki var mıdır? 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada, Diyarbakır il merkezinde bulunan liselerde öğrenim gören, 

lise son sınıf öğrencilerinin internet kullanma durumları ile internete yönelik 

tutumları ve demografik özelliklerin bunlar üzerindeki etkileri anket yöntemi 

kullanılarak belirlenmeye çalışıldı. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket, 11 

şubede bulunan 485 lise son sınıf öğrencisine uygulandı. Uygulanan anketlerden 

(eksik ve yanlış doldurma gibi hatalardan dolayı) sadece 423 tane anket 

değerlendirme kapsamına alınmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada, öğrencilerin internete yönelik tutumlarını belirlemeye 

yönelik olarak, Luan, Fung, Nawawi ve Hong (2005) tarafından geliştirilen 3 

kısımlı bir anket formu kullanılmıştır. Öğretmen adayları için geliştirilen bu form 

alan uzmanları tarafından Türkçeye çevrilmiş ve öğrenim görmekte olan lise son 

sınıf öğrencilerine uygulanacak şekilde düzenlenmiştir. Veri toplama aracı olarak 

kullanılan anket formunun birinci kısmında katılımcıların kişisel bilgileri ve 

internet konusundaki bilgi düzeyleri, ikinci kısmında internet kullanma süreleri ve 

interneti hangi amaçla kullandıklarına ilişkin bilgiler, üçüncü kısmında ise internete 
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yönelik tutumlarına ait maddeler yer almaktadır. Ölçeğin ikinci kısmı için 

Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,807, üçüncü kısmı için ise 0.668 olarak 

bulundu. 

2.1. Verilerin Analizi 

Lise son sınıf öğrencileri tarafından cevaplanan anket verilerinin analizinde 

SPSS. 15.0 paket programı kullanıldı. Elde edilen verileri betimlemek için yüzde 

(%) ve frekans (f) teknikleri kullanıldı. Yapılan istatistiklerde p<.05 anlamlılık 

düzeyi esas alındı. Veri toplama aracının orijinal formunda yer alan “İnternet 

Kullanım Sıklığı” için; Çok sık (Günde ortalama 3 saatten fazla)  “5”, Sıklıkla 

(Günde ortalama 1 ile 3 saat arası) “4”, Bazen (Günde ortalama 15 dakika ile 1 saat 

arası) “3”, Seyrek (Günde ortalama 15 dakika) “2”, Hiç “1”şeklinde puanlandırıldı. 

Ankette “İnternet’e Yönelik Tutum” için “Kesinlikle Katılmıyorum “1”, 

“Katılmıyorum “2”, “Emin değilim “3”, “Katılıyorum “4”, “Kesinlikle Katılıyorum 

“5” olarak puanlandırılmıştır. Tutum puanlarına ait aritmetik ortalamalar 

yorumlanırken, 1.00-1.80 arasındaki ortalama değerler “Kesinlikle Katılmıyorum”, 

1.81-2.60 arasındaki değerler “Katılmıyorum”, 2.61-3.40 arasındakiler “Emin 

değilim”, 3.41-4.20 arasındakiler “Katılıyorum”, ve 4.21-5.00 arasındakiler ise 

“Kesinlikle Katılıyorum” olarak kabul edildi. Ölçeğin bilgisayar ve internet 

kullanım sıklıkları ile ilgili bölümü 5’li derecelenmeli Likert tipi olduğundan 

dolayı kullanım sıklıklarına ait aritmetik ortalamaları yorumlamada, 1.00-1.80 

arasındaki ortalama değerler “Hiç”, 1.81-2.60 arasındaki değerler “Seyrek ( Günde 

15 dakika )”, 2.61-3.40 arasındakiler “Bazen (Günde ortalama 15 dakika ile 1 saat 

arası)”, 3.41-4.20 arasındaki değerler “Sıklıkla (Günde ortalama 1 saat ile 3 saat 

arası )”, ve 4.21-5.00 arasındakiler ise “Çok sık (Günde ortalama 3 saatin üstünde)” 

olarak kabul edildi. Düzeylerin yer aldıkları bu aralıklar, seçeneklere verilen en 
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düşük değer olan 1 ile en yüksek değer olan 5 arasındaki seri genişliğinin düzey 

sayısına bölünmesiyle elde edilmiştir.  

3. BULGULAR 

Bu bölümde, çalışmanın verilerinin düzenlenmesinden ve istatistiksel 

analizinden elde edilen  bulgular araştırma kapsamında ele alınan değişkenler  için  

tablolar halinde verildi. Çalışma kapsamında yer alan öğrencilerin cinsiyetleri ve 

öğrenim gördükleri alanlarla ilgili bilgiler Tablo1 ve Tablo2’te verilmiştir.  

Tablo 1: Öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzde dağılımları  
 

Cinsiyet f % 
Erkek 233 55 
Kız 190 45 

 

Tablo 1 incelendiğinde, ankete katılan 423 lise son sınıf öğrencisinin; 233’ü 

erkek (% 55), 190’ı kız (% 45) öğrencilerden oluşmaktadır. 

Tablo 2: Öğrencilerin alanlara göre frekans ve yüzde dağılımları 
 
Okuduğu Bölüm f % 
Türkçe Matematik 238 56,26 
Matematik Fen 185 43,74 

 

Tablo 2’de yer alan verilere göre,  ankete katılan lise son sınıf öğrencilerden 

% 56.26’sı (238 öğrenci) Türkçe-Matematik alanında,  % 43.74’ü (185 öğrenci) ise 

Matematik-Fen alanında öğrenimlerini sürdürmektedir. Araştırma kapsamında ele 

alınan öğrencilerin internet deneyimlerine ilişkin bulgular Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3: Öğrencilerin öğrenim gördükleri alanlara göre internet deneyimleri 
 
İnternet 
Deneyimi 

Türkçe Matematik Matematik Fen f % 

Evet  185 150 335 79,20 
Hayır 53 35 88 20,80 

        

Çalışmaya katılan lise son sınıf öğrencilerden % 79,20’si (335) “internet 

tecrübeniz var mı?” sorusuna “Evet” cevabını verirken, %20,80’i  (88) ise “Hayır” 

cevabını vermiştir. İnternet deneyimi olduğunu belirlenen öğrencilerin 185’i 
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Türkçe-Matematik alanında, 150’si ise Matematik-Fen alanında öğrenim 

görmektedir. İnternet konusunda deneyimi olmayan öğrencilerden 53’ü Türkçe-

Matematik alanında öğrenim devam ederken 35’i Matematik-Fen alanlarında 

öğrenim görmektedir. 

Tablo 4: Öğrencilerin internet deneyimlerine ilişkin frekens ve yüzde dağılımları  
 
İnternet Kullanım Süresi (Yıl) f % 
Kullanmayan 66 15,60 
1-3 yıl   199 47,04 
4-6  yıl 120 28,36 

7 yıl ve üstü 38 9 

 

Çalışmaya katılan öğrencilerden, “Kaç yıldır internet kullanıcısısınız” 

sorusuna yanıt verenlerin %15.60’ı interneti kullanmadıkları % 47,04’ü bir ile üç 

yıl arasında, % 28,36’ı dört ile altı yıl arasında, % 9’u ise yedi yıl ve daha fazla 

sürede internet kullandıkları belirlenmiştir. 

Tablo 5: Öğrencilerin haftalık internet kullanım sürelerine ilişkin yüzde ve frekans 
dağılımları 
 
Haftalık İnternet Kullanım Süresi f % 
Hiç 114 26.95 
0   - 2   Saat 110 26.00 
3   - 5   Saat 89 21.05 

6  - 10  Saat 45 10.64 
11 - 15 Saat 26 6.15 
16 – 20 Saat 14 3.30 
20 Saat’in üstü 25 5.91 

 

Öğrenciler, “Haftada kaç saat internet kullanıyorsunuz?” sorusuna 

verdikleri cevaplara göre; % 26,95’inin interneti hiç kullanmadıkları, % 26’sının 2 

saate kadar, % 21,05’inin 3 ile 5 saat arasında, % 10,64’ünün 6 ile 10 saat arasında, 

% 6,15’inin 11 ile 15 saat arasında, % 3,30’unun 16 ile 20 saat arasında, % 

5,91’inin ise 20 saatten fazla süre ile interneti kullandıkları görülmüştür.  

Tablo 6: Evde internet bağlantısı olan öğrencilerin frekans ve yüzde dağılımları 
Evde İnternet Bağlantısı Olan Öğrenci Dağılımı  f % 
Evet internet Bağlantım Var  138 32,62 

Hayır internet Bağlantım Yok 285 67,38 
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Çalışmaya katılan öğrencilerden % 32,62’inin (138 öğrenci) evinde internet 

bağlantısının olduğu % 67,38’inin (285 öğrenci) evinde internet bağlantısı olmadığı 

belirlenmiştir. 

Tablo 7: Öğrencilerin cinsiyete göre günlük internet  kullanım sıklıklarına ait puan 
ortalamaları. 

 
 
Cinsiyet X  

 
f 

 
% 

Erkek 2,21 233 55 
Kız 1,92 190 45 

 

Erkek öğrencilerin ortalama internet kullanım sıklık puan ortalaması 2,21 

iken kızların ortalama internet kullanım sıklık puan ortalaması 1,92 olduğu 

belirlenmiştir. Yöntem kısmında kabul edilen puanlama dikkate alındığında hem 

erkeklerin hem de kızların interneti seyrek düzeyde kullandıkları görülmektedir.  

Tablo 8: Öğrencilerin cinsiyet temelinde internet’e yönelik ortalama tutum 
puanları  

 
 
Cinsiyet X  

 
f 

    
%  

Erkek 3,39 233 55 
Kız 3,40 190 45 

 

Lise son sınıf öğrencilerinin internet’e yönelik tutum puanlarının ortalaması 

cinsiyet temelinde incelendiğinde, erkek öğrencilerin ortalama puanı 3,39 iken kız 

öğrencilerin ortalama puanı 3,40 olduğu görülmektedir.  Yöntem kısmında kabul 

edilen puanlama dikkate alındığında hem erkeklerin hem de kızların internete 

yönelik tutumları orta düzeyde olduğu görülmektedir.  

Tablo 9: Öğrencilerin öğrenim gördükleri alanlara göre internet’e yönelik ortalama 
tutum puanları  

 
 
Öğrenim Görülen Alan 

 

X  

 
f 

 
% 

Türkçe Matematik 3,40 238 56,26 
Matematik Fen 3,38 185 43,74 
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Çalışmaya katılan lise son sınıf öğrencilerinin öğrenim gördükleri alanlara 

göre internet tutum puanları, Türkçe-Matematik alanlarındaki öğrenciler için 3,40, 

Matematik-Fen alanlarındaki öğrenciler için 3,38 olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 10: Öğrencilerin günlük internet kullanma sıklığının evlerinde internet 
bağlantısı olma durumu ile ilişkisi   

 

 
 
 
 

Araştırmaya katılan öğrencilerden, evinde internet bağlantısı bulunanların 

internet kullanım sıklığı puan ortalaması 3,39 iken evinde internet bağlantısı 

olmayanların puan ortalamasının 1,90 olduğu görülmüştür. Bu sonuç evinde 

internet bağlantısı olanların günde ortalama 15 dakika ile 1 saat arasında, evinde 

internet bağlantısı olmayanlar ise günde ortalama 15 dakika internete 

bağlandıklarını göstermektedir.  

 
Tablo11: Öğrencilerin internete yönelik tutumlarının evlerinde internet bağlantısı 
olma durumu ile ilişkisi   

 
Evinde İnternet Bağlantısı var mı? İnternet’e Yönelik Tutum 

Ortalama Puanı 
Evet  3,43 

Hayır 3,38 

 
Evinde internet bağlantısı bulunan öğrencilerin internete yönelik tutum 

puanlarının aritmetik ortalaması 3,43 iken  “Hayır evimde internet bağlantısı yok” 

diyenlerin tutum puanlarının aritmetik ortalaması 3,38 olarak belirlenmiştir. Evinde 

internet bağlantısı olan öğrencilerin internete yönelik tutumları “Katılıyorum” 

görüşüne karşılık gelirken, evinde internet bağlantısı olmayan öğrencilerin 

internete yönelik tutumları “Emin Değilim” düzeyine karşılık gelmektedir.  

Evinde İnternet Bağlantısı 
Var mı? 

Günlük İnternet Kullanım Sıklık 
Puan Ortalaması 

Evet  3,39 

Hayır 1,90 
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Lise son sınıf öğrencilerinin internet kullanma durumları ve internete 

yönelik tutumlarının ayrıntılı analizine ait bulgular Tablo 12 ve Tablo 13’te 

verilmiştir. 

Tablo 12: Öğrencilerin internet  kullanım sıklıklarına göre frekans ve yüzde 
dağılımları 

 
 

Madde  
Hiç Seyrek Bazen Sıklıkla Çok sık 

f % f % f % f % f % 

Arkadaşalrıma e-mail 
göndermek için 186 44,0 105 24,8 89 21,0 34 8,0 9 2,1 
Aileme e-mail göndermek için 324 76,6 53 12,5 39 9,2 7 1,7 0 0,0 
Genel konularda bilgi 
edinmek için 63 14,9 66 15,6 143 33,8 91 21,5 60 14,2 
Çalışmalar için e-mail 
göndermek 274 64,8 57 13,5 49 11,6 31 7,3 12 2,8 
Çalışmalarla ilgili genel bilgi 
edinmek 118 27,9 57 13,5 129 30,5 66 15,6 53 12,5 
İnternetten alışveriş yapmak 
için 356 84,2 23 5,4 21 5,0 11 2,6 12 2,8 
Bilgisayar programalarını 
internetten indirmek için 207 48,9 60 14,2 75 17,7 28 6,6 53 12,5 
İnternet üzerinden gazete ve 
dergi okumak için 179 42,3 81 19,1 84 19,9 27 6,4 52 12,3 
İnternet ortamında yapılan 
tartışmalara katılmak için 295 69,7 53 12,5 36 8,5 21 5,0 18 4,3 
İnternet üzerinden oyun 
oynamak için 159 37,6 95 22,5 85 20,1 36 8,5 48 11,3 
Chat’leşmek (sohbet etmek) 
için 197 46,6 52 12,3 75 17,7 43 10,2 56 13,2 

 

 
Çalışmaya katılan lise son sınıf öğrencilerinin internet kullanma 

sıklıklarının her bir madde için ayrı ayrı incelenmesinden; “Aileme e-mail 

göndermek için”, “Çalışmalar için e-mail göndermek”, “İnternetten alışveriş 

yapmak için” ve “İnternet ortamında yapılan tartışmalara katılmak için”  

“İnternetten alış-veriş yapmak için” maddelerine verilen cevaplardan öğrencilerin 

interneti bu amaçlara yönelik kullanmadıkları belirlenmiştir.  
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Tablo 13: Öğrencilerin internet’e yönelik tutumlarına göre frekans ve yüzde 
dağılımları 
 

 
Madde 

 

Kesinlikle 
Katılıyorum 

Katılıyorum Emin 
değilim 

Katılmıyorum Kesinlikle 
Katılmıyorum  

f % f % f % f % f % 
İnternet konusunda bilmem 
gerekenleri çoğunlukla kendi 
başıma öğrenirim 

40 9,5 58 13,7 95 22,5 120 28,4 110 26,0 

Aptal gözükmemek için internet 
kullanmakta teredüt ederim 27 6,4 30 7,1 47 11,1 75 17,7 244 57,7 

İnternet hayal gücümü artırarak 
yartıcı işler yapmama yardımcı 
olur 

45 10,6 67 15,8 98 23,2 123 29,1 90 21,3 

İnternet kullanmak için tecrübeli 
birinin yardımına ihtiuaç 
duyarım 

58 13,7 88 20,8 85 20,1 112 26,5 80 18,9 

İnternet kullanmak için fırsat 
bulsam da zarar vermekten 
korkarım 

42 9,9 57 13,5 100 23,6 100 23,6 124 29,3 

İnternet toplum yapısını daha da 
geliştirir 62 14,7 63 14,9 92 21,7 115 27,2 91 21,5 

İnternet rahatsızlık hissetmeme 
neden olur 72 17,0 109 25,8 114 27,0 77 18,2 51 12,1 

İnternet ufkumu geliştirir 51 12,1 68 16,1 96 22,7 131 31,0 77 18,2 

İnterneti nasıl kullanacağım 
konusunda başka birilerine 
ihtiyaç duymam 

67 15,8 93 22,0 95 22,5 84 19,9 84 19,9 

İnternet kullanırken sıkılırım 48 11,3 61 14,4 93 22,0 122 28,8 99 23,4 

İnternet insan hayatına büyük 
katkıda  bulunur 38 9,0 66 15,6 93 22,0 119 28,1 107 25,3 

İnterneti başkalarının yardımı 
olmadan kullanabilirim 55 13,0 60 14,2 81 19,1 144 34,0 83 19,6 

İnterneti kullanıken ne yaptığım 
konusunda emin değilim 34 8,0 30 7,1 88 20,8 166 39,2 105 24,8 

İnternet ihtiyaç duyduğum 
uygun bilgiyi elde etmemde 
bana yardınmcı olur 

58 13,7 34 8,0 52 12,3 120 28,4 159 37,6 

İnternet konusunda bir 
problemle karşılaşırsam bir yol 
bulup çözebilirim 

41 9,7 41 9,7 138 32,6 115 27,2 88 20,8 

 

Lise son sınıf öğrencilerin internete yönelik tutumlarının olumlu olmadığı 

ve tutum puanlarının aritmetik ortalamasının 3,40 yani “Emin Değilim” düzeyinde 

olduğu görülmektedir.  
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4. TARTIŞMA 

İnternet’in günümüz eğitiminde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte 

öğrenim gören öğrencilerin internete bakış açılarının zamanla değişeceği 

umulmaktadır. Bu Çalışma kapsamında yer alan lise son sınıf öğrencilerinin % 

80’nine yakınının seyrek de olsa internetle tanıştıkları belirlenmiştir. Dünyada 

internet kullanımı artarak çoğalmaktadır. 2005 yılında 20. sırada olan Türkiye, 

2006 yılında 16 milyon internet kullanıcısı ile 16. sırada yer almıştır. ABD % 69,9 

oran ile ilk sırada, ikinci sırada % 69,4 oran  ile Çin ve üçüncü sırada % 67,2 oran 

ile Japonya bulunmaktadır (Usta ve Ark., 2007). Bilgisayar ve internet kullanımı 

konusunda Türkiye İstatistik Kurumunun yaptığı araştırmaya göre, ülkemizdeki 

nüfusun sadece % 22.94’ü bilgisayar ve %17.55’i internet kullanmaktadır. Bununla 

birlikte, OECD ülkelerinde internet kullanım oranı ise yüzde 38, Avrupa Birliğinin 

15 ülkesinde yüzde 42 oranındadır. Bu rakamlara göre Türkiye, bilgisayar ve 

internet kullanımı konusunda, hem OECD’nin hem de Avrupa Birliğinin çok 

gerisindedir (Mahiroğlu ve Korkmaz, 2007). Bu öğrencilerin interneti daha çok; 

genel konularda bilgi edinmek, yaptıkları çalışmalar için bilgi toplamak, oyun 

oynamak ve sohpet gibi amaçlar için kullandıkları görülmektedir. 

İnternetin güncel yaşamı kolaylaştırmak için kullanıldığı günümüzde 

öğrencilerin % 26,35’i interneti hiç kullanmadıkları, geri kalan kısmının da internet 

kullanımlarının çok düşük olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda teknoloji 

kullanım ve terlililik düzeyleri ile bilgisayar ve internet bağlantısına sahip olma 

durumları arasında anlamlı farklılığın olduğu ifade edilmektedir (Çetinkaya, 2008; 

Kılıç ve Yıldırım, 2008). Daha geniş bir alanda büyük bir örneklem üzerinde 

yapılacak çalışmalarla bunun nedenlerinin araştırılarak ortaya konulması elde 

edilecek sonuçlar ışığında eksikliklerin giderilerek  okullarda iyi bir teknolojik alt 

yapının sağlanması öğrencilerin interneti ihtiyaçları doğrultusunda kullanmalarını 

sağlayabilir. 
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Yapılan bu çalışmada lise öğrencileri öğrenim gördükleri alanlara göre 

gruplandırılmıştır. Yapılan gruplama sonucunda öğrencilerin % 43,74’ünün 

Matematik-Fen alanında, % 56,26’sının ise Türkçe-Matematik alanında öğrenim 

gördükleri belirlenmiştir. Öğrencilerin öğrenimlerine devam ettiği alanlara göre 

internet tutum puanları, Türkçe-Matematik alanlarındaki öğrenciler için X =3,40, 

Matematik-Fen alanlarındaki öğrenciler için X = 3,38 olarak belirlenmiştir. Her iki 

alandaki öğrencilerin tutum puanları birbirine oldukça yakındır. Bu sonuçtan 

hareketle öğrencilerin devam ettikleri alanların internet tutumları üzerinde etkili 

olmadığı söylenebilir.  

Palesh, ve Ark., (2004) tarafından yapılan çalışmada, Rusya’daki üniversite 

öğrencilerinin % 40’ının interneti hiç kullanmadığı, yaklaşık beşte birinin (% 21,7) 

yılda birkaç kez, % 16,2’sinin ise haftada birkaç kez kullandığını tespit etmişlerdir. 

Bununla birlikte, Avrupa nüfusunun internet kullanım oranı % 43,44 ve Kuzey 

Amerika nüfusunun internet kullanım oranı % 81,59’dır (Bozan, 2013). Elde edilen 

veriler göz önüne alındığında, örneklemimizin internet kullanma düzeyinin 

Rusya’daki üniversite öğrencilerinin internet kullanma düzeylerinden daha iyi 

olduğunu, ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerindeki öğrencilerin 

kullanma düzeylerine göre ise çok düşük düzeyde olduğunu söylemek mümkündür.  

Bu çalışmadan elde edilen verilerin analizinden, ikamet edilen yerde 

internet bağlantısının bulunmasının internete yönelik tutum üzerinde etkili 

olmadığı, evinde internet bağlantısı olan öğrencilerin tutum puanlarıyla evinde 

internet bağlantısı olmayan öğrencilerin tutum puanlarının birbirine yakın olduğu 

ve aralarında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Elde edilen 

sonuçlar Vekiri (2010), öğrencilerin bilgi iletişim teknolojilerinin evlerinde 

kullanıma açık olmasıyla, evlerinde internet bağlantısı olmayanlar arasında hiç bir 

ilişki olmaması yönündeki bulgusuyla paralellik gösterse de, Usta ve Ark., (2007) 
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tarafından Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesinde yapılan bir 

çalışmada internete evden bağlanan öğrencilerin internet kullanımına ilişkin 

tutumlarının, internet’e okuldan ve internet kafeden bağlanan öğrencilere göre daha 

yüksek olduğu tespit edildi. Çalışmamızda evinde internet bağlantısı olan 

öğrencilerin tutum puanları ortalaması 3,43 olarak belirlenirken evinde internet 

bağlantısı olmayan öğrencilerin tutum puanları ortalaması 3,38 olarak belirlendi. 

Elde edilen tutum puanlarının ortalaması dikkate alındığında çalışmamızda elde 

edilen sonuçlarla Usta ve Ark., (2007) sonuçları arasında benzerlik bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, her ne kadar evinde internet bağlantısı olan öğrencilerin tutum 

puanları evinde internet bağlantısı olmayan öğrencilerden yüksek ise de bu fark 

istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05). İşman ve Gürgen (2008) tarafından 

özel okullarda öğrenim gören ilköğretim öğrencilerinin internete yönelik tutum ve 

görüşleri ile ilgili olarak yapılan araştırmada ulaşılan sonuçlarla çalışmamızda 

ulaşılan sonuçların örtüştüğü görülmektedir.  

Çalışma verilerinden ulaşılan bulgular erkek öğrencilerin interneti kullanma 

sıklığı puan ortalaması 2,21 kız öğrencilerin interneti kullanma sıklığı puan 

ortalamasının ise 1,92 olduğunu göstermiştir. Evinde internet bağlantısı 

olmayanların internete daha çok okul ve internet kafelerde bağlandıklarını, okul 

dışında interneti kullanmada erkek öğrencilerin kızlara göre daha avantajlı 

olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu durumun oluşmasında geleneksel 

faktörlerin rolü olduğunu, ailelerin kız çocuklarına internet kafe gibi mekanlara 

gitmelerine sıcak bakmamalarının etkili olduğu düşünülmektedir.  

Çalışmaya katılan lise son sınıf öğrencilerinin internet’e yönelik tutum 

puanlarının ortalaması cinsiyet temelinde incelendiğinde, erkek öğrenciler ile kız 

öğrencilerin tutum puanları ortalamasının neredeyse aynı olduğu görülmüştür. Bu 

sonuç, cinsiyet faktörünün internete yönelik tutumda farklılık oluşturmadığını 
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göstermektedir. Bununla birlikte elde edilen bulgular hem kızların hem de 

erkeklerin interneti “Seyrek” düzeyde kullandıklarını göstermiştir. Uzunboylu 

(2004) tarafından yapılan bir çalışmada internet ve iletişim araçlarını erkek 

öğrencilerin daha sık kullandığının tespit edilmesi bu konuda ortak bir yargının 

oluşmadığını göstermektedir. Çalışmaya katılan öğrencilerin yarısından fazlasının 

interneti oyun oynamak için kullandıkları görüldü. Bu tespit, yapılan diğer 

çalışmalarda elde edilen sonuçlarla benzerlik göstermektedir (Tsai, 2006; Vekiri, 

2010). 

 Öğrencilerin interneti ne amaçla kullandığının belirlenmesine yönelik 

verilen kullanım sıklıkları anketine verdikleri cevaplardan; % 76,6’sının ailelerine 

hiç e-mail yollamadığı kalan kısmının ise seyrek veya bazen mail gönderdiği 

belirlenmiştir. Yine arkadaşlarına hiç mail göndermeyenlerin oranı % 44, yapılan 

çalışmalara ilişkin hiç mail göndermeyenler % 64,8, internet üzerinden dergi veya 

gazeteyi hiç okumayanların oranı % 42,3, internet ortamında yapılan tartışmalara 

mesajla hiç katılmayanların oranı % 69,7, internet üzerinden ailelerinin yardımıyla 

hiç alış veriş yapmayanların oranı ise % 84,2 olduğu görüldü. Elde edilen verilere 

göre öğrencilerin internetin genel kullanımına ilişkin konularda bile bile çok düşük 

kaldığını göstermektedir.  

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışmada, Diyarbakır il merkezindeki liselerde öğrenimlerine devam 

eden 423 lise son sınıf öğrencisinin internet kullanma durumları ile internete 

yönelik tutumlarının hangi düzeyde olduğu, demografik özelliklerin internet 

kullanma durumu ve internete yönelik tutum üzerinde etkisinin ne düzeyde olduğu 

sorularına cevap arandı.  

Veri toplama aracından ulaşılan bulgular; öğrencilerin lise son sınıf 

seviyesinde olmalarına rağmen interneti gerçek amaçları doğrultusunda 
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kullanmadıklarını gösterdi. Okullarda yeterli sayıda bilgisayar bulunmaması, her 

okulda internet bağlantısı bulunan bilgisayar laboratuvarlarının işler hale 

getirilmemesi öğrencilerin internet kullanma sıklıklarını ve internete yönelik 

tutumlarını olumsuz yönde etkileyen nedenler olarak değerlendirilmektedir. Bu 

olumsuzluklara rağmen katılımcı öğrencilerin % 70’den fazlası internetten hızlı 

bilgi alış verişi yapılabileceğini düşünmektedir. Ersoy ve Türkan (2009) internet 

algısı üzerine yaptıkları çalışmalarında öğrencilerin interneti ödev ve araştırma için 

“iyi” düzeyde kullandıklarını belirlemişlerdir. Elde edilen verilere göre, 

öğrencilerin ileriki yaşamlarında internet kullanma konusundaki becerilerini ve 

internete yönelik tutumlarını yükselteceklerini göstermektedir.  Örneklemde yer 

alan kız öğrenciler erkek öğrencilere göre internete daha az kullandıkları 

görülmüştür. Buna karşın, kız öğrencilerin internete yönelik tutumları ile erkek 

öğrencilerin internete yönelik tutumları birbirine oldukça yakın değerde ve orta 

düzeyde olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar Kurt ve Ark., (2008) 

Türkiye’de öğrenciler için ulusal eğitim teknolojisi standartları ve öğrencilerin bu 

konudaki becerilerinin değerlendirilmesi üzerine yaptıkları çalışmayla benzerlik 

göstermektedir. 

Bu çalışmanın üzerinde yürütüldüğü öğrencilerin % 84’ünün bir yılı aşan 

süredir internet kullanıcısı olduğu görüldü. Katılımcı öğrencilerin yaş dağılımları 

dikkate alındığında, internet kullanım yaşının giderek daha da küçüldüğü ve 

internet kullanımının giderek yaygınlaştığı görülmektedir.  Tüm bu olumlu 

yönlerine rağmen internet’in her konuya açık bilgi kaynağına sahip olmasından 

dolayı zararlı yönlerinin de bulunabileceği göz ardı edilmemelidir. Çalışmaya 

katılan öğrencilerin % 50’sinin interneti oyun oynamak için kullandıklarını, % 

57’sinin ise internet üzerinden gazeteleri ya hiç ya da seyrek takip ettikleri 

belirlenmiştir. Bununla birlikte, öğrencilerin internet üzerinden yapılan (forum 
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siteleri yardımıyla) ve kendileri için yararlı olabilecek tartışma ve görüşmeler için 

internetin kullanılmadığı görülmüştür.   

Bu çalışmayla, öğrencilerin internet ve bilgisayar konusunda yeterli 

düzeyde eğitim görmedikleri ve içselleştirilemeyen yarım yamalak bilgilerle 

bilgisayar ve interneti kullanmaya çalıştıkları anlaşılmaktadır. Bu nedenle, internet 

ve bilgisayar konusunda yapılacak ciddi eğitimler geleceğimiz olan bu gençlerin iyi 

eğitilmelerine yardımcı olacaktır. Bu konuda okullarda yapılan eğitimlerin 

arttırılması ve alanında uzman öğretmenler tarafından eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin sürdürülmesi, öğrencilerin hem bilgisayar ve internet kullanma 

becerilerinin artmasına hem de internet kullanmaya yönelik tutumlarına olumlu 

katkı sağlayacaktır.  
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İRAN’DA RADYO YAYINCILIĞI: DİNLEYİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
 

 
 

Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK1 
 

 
Öz 
 
 Bu çalışmanın temel amacı İran İslam Cumhuriyeti’ndeki radyo yayıncılığının 

günümüzdeki durumunun araştırılmasıdır. Araştırma kapsamında ülkede yaşayan radyo 

dinleyicilerinin tutum ve beğenileri incelenmiştir. Çalışmanın evrenini İran İslam 

Cumhuriyeti’nde yaşayan ve sosyal paylaşım ağı Facebook’ta hesabı olan radyo dinleyicileri 

oluşturmaktadır.  Çalışmanın uygulanma aşaması hemen hemen bir buçuk ay sürmüş;  3 

bağımsız değişken ve 5 farklı sorudan oluşan anket öncelikle 200 kişiye uygulanmıştır. Faktör 

analizi neticesinde Barlett testi sonucu 11112,632 (p<0.05) olarak bulunmuştur. Güven 

düzeyinin tatmin edici bir sonuç vermesinin ardından sorularda herhangi bir değişiklik 

yapılmamış ve anket 400 kişiye uygulanmıştır. Katılımcılardan elde edilen anket verileri 

SPSS 20.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Güvenirlilik analizi sonucunda 0,902 ve 

0,913 Cronbach's Alpha katsayısı elde edilmiştir. Yapılan literatür araştırması ve elde edilen 

verilen doğrultusunda İran’daki radyo yayıncılığının geliştiği ve teokratik yönetime rağmen 

batı tarzı müziğe daha fazla ilgi gösterildiği saptanmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Radyo Yayıncılığı, İran İslam Cumhuriyeti, Ses Teknolojileri, 

Dinleyici Alışkanlıkları, Yayıncılık Tarihi 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, murat.kirik@marmara.edu.tr 
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RADIO BROADCASTING IN IRAN: A STUDY ON THE AUDIENCE 
 
Abstract 
 
 The main objective of the study is to evaluate radio broadcasting in The Islamic 

Republic of Iran. Within the scope of the study, likes and choices of the radio audience have 

been analysed. The population of the study is composed of the people, having facebook 

accounts, who live in The Islamic Republic of Iran. The study has lasted approximately for 

one and a half month, and 200 persons have been included in the questionnaire which is 

composed of 3 independent variables and 5 different questions. According to the Factor 

analysis, Barlett test result has been 11112,632 (p<0.05). Having a satisfactory reliability 

result, the questionnaire, which hasn’t been changed, has been distributed to 400 participants. 

The results, got from the participants, have been analysed with SPSS 20.0 statistical package 

programme. At the end of the reliability analysis, Cronbach's Alpha coefficient has been 

measured as 0,902 and 0,913. In the light of the literature review, and data got from the 

participants, it has been found out that radio broadcasting has advanced in Iran, and there has 

been an increasing interest in pop music in spite of  theocracy.  

 

Key Words: Radio Broadcasting, The Islamic Republic of Iran, Audio Technologies, 

Listener Habits, The History of Radio Broadcasting 

 
1. GİRİŞ 
 
 Küreselleşme, 20. yüzyılın son çeyreğinde varlığını hissettirmeye başlayan bir 

kavramdır. Özellikle iletişim alanında köklü değişimler yaratan küreselleşmenin, ülkelerin 

ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel faaliyetlerinde de belirleyici bir rolü bulunmaktadır. 

(Şen, 2008: 138) Gelir ve refah seviyesini yükseltmek isteyen her ülke altyapı çalışmalarına 

önem vermektedir. Köklü değişimlere rağmen siyasi otorite toplum üzerindeki hâkimiyet 

mekanizmasını daha da kuvvetlendirmek arzusu içerisindedir. Böylelikle devlet otoritesi 

giderek güçlenmektedir.  

  

 Sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin geniş kitlelere duyurulmasında 

iletişim araçlarının önemi büyüktür.  Radyoya hemen hemen her noktadan erişilebildiği için 

etkin bir kitle iletişim aracıdır. Kitle iletişim araçları aracılığıyla topluma haber ve 
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enformasyon iletimi sağlanmakta; aynı zamanda bireyleri kontrol altında tutabilmek adına 

çeşitli programlar da yapılmaktadır. Böylelikle siyasi iktidarlar pozisyonlarını tehlikeye 

sokacak yenilikçi ya da muhalif görüşleri değil, geleneksel ve siyasi otoriteyi pekiştirici 

fikirleri bu mecralar üzerinden yaymaktadırlar. (Oskay, 1971: 4) Savunulan herhangi bir 

görüş ya da düşünce kitle iletişim araçları aracılığıyla tüm ulusa yayılmakta ve toplum yapısı 

sabit düşünce kalıplarına göre biçimlenmektedir. Bu noktada kitle iletişim araçlarının var olan 

görüşleri pekiştirici türde yayınlar yaptığını söylemek doğru olacaktır. 

 

 Gerek az gelişmiş, gerek gelişmekte ve gerekse de gelişmiş ülkelerin siyasi yönetim 

organları kitle iletişim araçlarının yönlendirici özelliğini yoğun bir şekilde kullanmaktadır. 

Özellikle orta doğu ülkelerinin birçoğu petrol kaynakları bakımından çok zengin olmalarına 

karşın, az gelişmiş ülkelerden sayılmaktadırlar. Orta doğu ülkelerinin birçoğunda radyo 

yayınları siyasi otoriteyi perçinlemek amacıyla kullanmaktadır. Orta doğu ülkelerinin 

birçoğunda radyo işletmeleri genellikle siyasi otorite kontrolü altındadır. Aynı zamanda dini 

motifler yayıncılıkta önemli bir durumdadır. İran’da Humeyni öncesine kadar sadece dini 

bakımdan önem arz eden günlerde ilahiyat içerikli yayınlar yapılırken günümüzde hemen 

hemen her gün bu tarz programlarla karşılaşılmaktadır. (Tamer, 1983: 88-89) Dünya 

genelinde siyasal erki ellerinde bulunduran partilerin hemen hemen tümü kitle iletişim araçları 

üzerinden kendi propagandalarını yapmaya çalışmaktadır. Şu bir gerçektir ki devlet 

kurumlarının tümü resmi olmasa da gayriresmi bir şekilde siyasal otoritenin emrindedir. Buna 

radyo kuruluşları da dâhildir. Yayın kuruluşları siyasi otorite tarafından gözetim ve denetim 

altında tutulmaktadır. Bu açıdan siyasi otorite aleyhine yayınların yapılması oldukça güçtür. 

(Çaplı, 1995: 94)   

 

 Bu çalışmada Orta Doğu’nun en önemli ülkelerinden biri olan İran’da gelişim gösteren 

radyo yayıncılığı tarihsel bakımdan incelenmeye çalışılacak ve İran’da yaşayan Türkler’in 

radyo dinleme alışkanlarına yönelik tutumları nicel araştırma tekniği kullanılarak analiz 

edilecektir. Bu bağlamda; İran’daki radyo yayıncılığına değinmeden önce bu ülkenin 

coğrafyasına, sosyo-kültürel ve sosyo-politik yapısına değinmek yerinde olacaktır.   
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2. İRAN HAKKINDA LİTERATÜR TARAMASI ve TEMEL BİLGİLER 

  

İran, gerek yüz ölçümü gerekse Orta Doğu’daki ülkeleri arasında çok yoğun bir nüfusa 

sahip olmasından dolayı stratejik bakımdan önemli bir konumdadır. Abrahamian’a (2004: 22-

23) göre, Humeyni sonrasında kitle iletişim araçlarının sansüre uğraması ve din adamları 

tarafından günah sayılması İran’ın yayıncılık alanında gelişim göstermesini engellemiştir. 

Köklü bir geçmişi ve kendine özgü kültürel değerleri bulunan İran coğrafik konumu itibariyle 

de ön planda yer almaktadır.   

 

 İran coğrafi konumu itibariyle Orta Doğu'da, Umman Körfezi, Basra Körfezi ve Hazar 

Denizi kıyısında, Irak ve Pakistan arasında yer almaktadır. Yüzölçümü; 1.648.195 km²’dir. 

Sınır komşuları; Afganistan, Ermenistan, Azerbaycan, Irak, Pakistan, Türkiye ve 

Türkmenistan’dır. İran’ın iklimi, bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Hazar Denizi 

kıyısında subtropikal iklim hâkimdir. Ülke genelinde ise bozkır iklimi etkisini göstermektedir. 

 İran’ın arazileri engebeli, dağlarla çevrili ve yüksektir. Orta kısımlarda ise çöl ve dağ 

havzaları bulunmaktadır. Kıyı bölgesinde ise ovalar yer almaktadır. İran yer altı kaynakları 

bakımından oldukça zengindir. İran’ın yer altı kaynakları arasında; petrol, doğal gaz, kömür, 

krom, bakır, demir, kurşun, manganez, çinko, sülfür yer almaktadır. Tarım coğrafi 

elverişsizlik nedeniyle istenilen düzeyde değildir. Ülkenin tarıma elverişli topraklarının oranı 

%10’dur. Aynı zamanda İran mevsim değişikliklerine göre birçok doğal afetle 

karşılaşmaktadır. Bunlar; periyodik kuraklıklar, su baskınları, kum fırtınaları, depremlerdir. 

İran’ın sulanan arazi oranı 1993 verileri itibariyle 94,000 km²’dir. (Maden, 2011: 76-81) 

 

 Türkiye-İran sınırı ise 454 km uzunluğundadır. Bu sınır genellikle 2500-3000 

civarında dağlarla kaplıdır. Küçük Ağrı Dağı hariç diğer dağlar düz bir sıra şeklinde 

uzanmaktadır. Küçük Ağrı Dağı sınırın hemen batı kenarında yer almakta, güneyde 

Doğubayazıt ovaları ve kuzeyde Iğdır yer almaktadır. Türkiye-İran sınır bölgesinde karasal 

iklim özellikleri görülmektedir. Yükseltinin arttığı alanlarda ise sıcaklık değerleri önemli 

ölçüde düşmektedir. (Deniz, Doğu, 2008: 51-53) 

 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 39         Kasım – Aralık 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

5 
 

 Başkenti Tahran olan İran’ın resmi adı İran İslam Cumhuriyeti’dir. 2005 yılında 

yayınlanan İran Ülke Raporu’na göre; 2004 sayımları sonunda toplam nüfus 75 milyon olarak 

açıklanmıştır. Göç yolları üzerinde bulunduğundan dolayı birçok etnik kökeni bünyesinde 

barındırmaktadır. Dolayısıyla konuşulan diller de çok fazladır. En fazla konuşulan dil Farsça 

ve lehçeleridir. Bununla birlikte; Türkmen Dili ve lehçeleri, Kürtçe, Luri Dili, Balochi, 

Arapça ve Türkçe de konuşulmaktadır. Devletin resmi dini İslam’dır. (Çalış, 2005: 1) 

 

3. İRAN’DA RADYO YAYINCILIĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ  

  

 Ülkelerin sosyolojik, coğrafik, siyasal, dinsel ve kültürel yapılarından kaynaklanan 

bazı nedenlerden dolayı kitle iletişim araçları farklı periyodlarda gelişme göstermiştir. Sayılan 

bu nedenlerin birçoğu İran’daki radyo yayıncılığının gelişim sürecini derinden etkilemiştir.   

  

 3.1. İRAN’DA RADYO YAYINCILIĞININ DÜNÜ 

 

 İran, Avrupa’ya nazaran radyo yayıncılığına geç başlamış olsa da iletişim 

teknolojilerini yakından takip etmiştir. İran’daki ilk radyo istasyonu, krallık tarafından telgraf 

ve kablosuz iletişim ekipmanlarının birleşmesi ile kurulmuştur. Ancak bu dönemde yapılan 

çalışmalar dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi tamamen deneme amaçlıdır.  İlk kablosuz 

iletişim ekipmanları 1926 yılında kullanılmaya başlanmıştır.   

  

 İran’ın ilk kablosuz iletişim ekipmanları arasında radyo yayınlarının iletilmesini 

sağlayan bir verici de bulunmaktadır. Gücü 20 KW, anteninin uzunluğu ise 120 metre olan bu 

verici Tahran’a yerleştirilmiştir. 1927 yılında Wireless School of the Army adıyla bir eğitim 

merkezi kurulmuştur. Wireless School of the Army, radyo istasyonlarında çalışacak ve 

eğitmenlik yapacak kalifiye elemanlar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Tahran’dan 

gerçekleştirilen yayınlar sadece Tahran, Tebriz, Maşhad, Kerman, Kermanşah’dan 

alınabilmiştir. Bundan birkaç yıl sonra bir grup öğrenci kısa dalga üzerinden radyo yayınlarını 

ulaştırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışma için Fransa’dan teknik destek 

istenmiştir. Neticesinde kısa dalga üzerinden gerçekleştirilen yayınlar Berlin, Paris, Ankara ve 

İngiltere’den dinlenebilmiştir. (Biener, 2003: 14-22) Bu şekilde radyo çalışmaları hız 
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kazanmış ve 1938 yılında Radyo Komisyonu kurulmuştur. Bu yıllarda yayınlar doğrudan 

devlet tarafından gerçekleştirilmiştir. Radyo Komisyonu’nun kurulmasıyla birlikte deneme 

amaçlı yapılan radyo yayınları daha düzenli bir hal almıştır. Haber ve müzik programları 

başlamıştır. Periyodik yayınlar; 20 KW’lık kısa dalga ve 2 KW’lık orta dalga vericileri ile 

yapılmıştır. İlk aşamada günde 5 saatlik yayınlar yapılabilmiştir. (Mohammadi, 2010: 26-27) 

Bu yayınlar Qasr Kablosuz Ekipman Merkezi aracılığıyla yapılmıştır.  

 

 II. Dünya Savaşı yıllarında Sovyetler Birliği’nin propaganda içerikli yayınları İran 

tarafından da alınmaya başlanmıştır. Bu durum üzerine İngiltere kendi yayın organı olan 

BBC’nin (The British Broadcasting Corporation) İran Servisi’ni 1940 yılında meydana 

getirmiştir. BBC’nin İran servisi yayına başlamadan önce İran’daki Posta Müdürlüğü 

İngiltere’den 2 adet kısa dalga verici talep etmiş ve İngiltere, Tahran’a büyük bir radyo 

istasyonu kurmuştur. II. Dünya Savaşı’nın başlarında Almanya’nın üstünlüğü ele 

geçirmesinin ardından İngiltere bu alandaki çalışmalarını durdurmuştur. Radyo çalışmalarını 

Almanya devam ettirmiştir. Hokhtin adlı Alman şirketi İngiltere’nin yarıda bıraktığı 

çalışmalardan devam etmiştir. Bütün bu çalışmalar üzerine Pahlavi Wireless Center (Pehlevi 

Kablosuz Merkezi) kurulmuştur. 3 Nisan 1940 tarihinde resmi olarak kurulan Radyo Tahran, 

Pahlavi Wireless Center aracılığıyla düzenli yayınlar yapmaya başlamıştır. Radyo Tahran 

savaş yıllarında da yayınlarını sürdürmüştür. (Biener, 2003: 17-22) 

 

 İran’da radyo yayınlarını yapmak üzere kurulan Radyo Tahran;  21 Nisan 1940’da 2 

KW’lık vericisi ile birlikte günde sekiz saat yayın yapmaya başlamıştır. Ahmet Rıza Şah’ın 

reformlarını halka anlatabilmesi amacıyla İran’da radyo yayınları başlamıştır. Radyonun ilk 

yıllarında farklı programlara yer verilse de içerik konusunda karar veren Ahmet Rıza Şah 

olmuştur. (Tokgöz, 1972: 161) 

  

 II. Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra İran’da radyo çalışmaları hız kazanmıştır. 

Özellikle müzik programlarının sayısında önemli bir artış yaşanmıştır. Haber programları ve 

talk showlar ikinci plana atılmıştır. Aynı şekilde 1948 yılında Tahran’da Yayın ve Reklam 

Bölümü tarafından radyo yayınları yapılmaya başlanmıştır. Musaddık liderliğindeki İran 

öncelikli olarak 100 KW’lık bir verici almıştır. Bu verici üzerinden Radyo İran yayınlarını 
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yapmaya başlamıştır. (Qorbani, http://www.indymedia.org.uk, 2013) Eş zamanlı olarak 

Radyo Tahran aracılığıyla farklı tipte programlar yapılmaya devam edilmiştir. 1960 yılından 

itibaren radyolar 24 saat yayın yapmaya başlamıştır. Radyo ağlarının genişletilmesi ve 

yayınları tüm topluma ulaştırılması görevi 1969-1971 yılları arasında PTT’ye verilmiştir. 

1971 yılından itibaren radyo yayınlarını Ulusal Radyo ve Televizyon Organizasyonu 

gerçekleştirmiştir. Bu yıllarda radyo yayınları 250 KW ve 200 KW’lık kısa dalga vericilerle 

yapılmıştır. 1973 yılında çok daha kaliteli radyo vericileri satınalınmıştır. Alınan 68 radyo 

vericisinin toplam gücü ise 7530 KW’dir. (Dabaşi, 1999: 24-26) 

 

 3.2. İRAN’DA RADYO YAYINCILIĞI’NIN BUGÜNÜ 

 

 İran İslam Cumhuriyeti; yönetim şekli olarak her ne kadar muhafazakâr bir ülke olarak 

algılansa da kitle iletişim araçlarının kullanımı bakımından birçok ülkeden daha iyi bir 

durumdadır. 1997 yılı itibariyle kullanılan telefon hattı 6313 milyondur. 1998 yılı itibariyle 72 

AM bandından, 5 FM bandından ve 5 de kısa dalgadan yayın yapan radyosu bulunmaktadır. 

Evlerde bulunan mevcut radyo alıcısı adedi ise 17 milyondur. 1997 yılı itibariyle İran’ın 28 

adet televizyon istasyonu bulunmaktadır. Televizyon alıcısı sayısı ise 5 milyona yakındır. İran 

internet teknolojisine de çabuk ısınan bir ülkedir. 2000 yılı itibariyle İran’ın 8 adet internet 

servis sağlayıcısı bulunmaktadır. Bununla birlikte internet kullanıcıları 100 binin üzerindedir. 

(http://www.irib.ir/English, Erişim Tarihi: 14.10.2013)     

 

 İran’da radyo, Tanıtma Bakanlığı bünyesinde örgütlenmiş olması nedeniyle devlet 

destekli bir şekilde gelişim göstermektedir. İran Hükümeti her ne kadar radyoyu kendi tekeli 

altında tutsa da radyonun doğuşundan itibaren reklam yayınları uzun kuşaklar halinde 

dinleyicilere sunulmuştur. İran Hükümeti uzun yıllar Amerikan radyo yayınlarının alınmasına 

karşı çıkmamıştır. Çünkü İran radyosunun teknik alt yapısı Amerika Bileşik Devletleri 

tarafından oluşturulmuştur. (Tokgöz, 1972: 164-166) Günümüz itibariyle İran’da radyo ve 

televizyon yayınları resmi olarak Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB – İran İslam 

Cumhuriyeti Yayıncılığı) tarafından gerçekleştirilmektedir. Dinlenme oranlarına göre, İran’ın 

en popüler radyosu Radyo İran’dır. Radyo İran, ulusal çapta yayın yapmaktadır. Yayın 

yelpazesi oldukça geniştir. Bununla birlikte, dinleyiciler tarafından rağbet gösterilen bir diğer 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 39         Kasım – Aralık 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

8 
 

yayın kuruluşu da Radyo Tahran’dır. (http://www.iranculture.org/en/nahad/irib.php, Erişim 

Tarihi: 12.11.2013) İran’da resmi olarak yayın yapan ilk radyo istasyonu Radyo Tahran’da 

talk showlar ve daha çok müzik programları yapılmaktadır. Ayrıca saat başları yurttan ve 

dünyadan haberler verilmektedir.  

 

 İran İslam Cumhuriyeti’nde radyo yayıncılığı özellikle 2000’li yıllardan sonra büyük 

gelişim göstermiştir. Farklı türlerde yayın yapan radyo istasyonları açılmıştır. Bunlardan 

Farhang; daha çok İran kültürünü anlatan bir radyo istasyonudur. Radyo Javan ise genellikle 

gençlere hitap eden türde yayınlar yapmaktadır. Spor Radyo İstasyonu, 24 saat spor haberleri 

vermektedir. Kuran Radyo, İslam kültürünü anlatmakta ve Kuran dinletileri sunmaktadır. 

Marif Radyo, dinleyicilere İslamik bilgiler vermektedir. Radyo Sağlık, adından da 

anlaşılacağı üzere sağlık konularını temel almaktadır. Bu istasyonların dışında Payam Radyo, 

Diyalog Radyo, İş Hayatı Radyo, Tanıdık Ses Radyo… gibi farklı türde yayın yapan radyolar 

da bulunmaktadır.  

 

4. İRAN’DA RADYO DİNLEYİCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

 

 Radyo köklü bir geçmişe sahip olan işitsel bir kitle iletişim aracıdır. Diğer kitle 

iletişim araçlarına oranla geniş kitlelere daha rahat ulaşabilen radyonun temel işlevleri 

arasında haber verme, bilgilendirme, eğitme ve eğlendirme yer almaktadır. Radyo yayınları 

dünyanın her bir noktasında değişiklik göstermektedir. Bu açıdan İran İslam Cumhuriyeti’nde 

radyo yayıncılığının günümüzdeki durumunu tespit etmeye yönelik nicel bir araştırma 

gerçekleştirilmiştir.  

 

 4.1. Araştırmanın Amacı 

 

Radyo zaman ve mekân sınırı olmadan dinlenebilen nadir kitle iletişim araçlarının 

başında gelmektedir. Ancak yayınlara yönelik geribildirim alabilmek oldukça güçtür. Fakat 

sosyal medyanın gelişim göstermesi ile birlikte dinleyicilerin programlar hakkındaki görüş ve 

düşünceleri daha rahat bir şekilde alınabilmektedir. Televizyon ve internet bireylerin 

hayatında önemli bir yer tutsa da radyo gerek evde dinlenirken, gerek iş yerinde çalışılırken 
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ve gerekse de hareket halindeyken sorunsuz bir şekilde dinlenebilmektedir. Bu çalışmada İran 

İslam Cumhuriyeti’nde yaşayan dinleyicilerin radyo yayınlarına yönelik tutum ve bakış açıları 

tespit edilmeye çalışılmış ve radyo yayınlarının dinleyiciler üzerinde yaratmış olduğu etki 

irdelenmiştir. 

 

 4.2. Araştırmanın Yöntemi 

 

 Çalışmada nicel araştırma yöntemi kapsamına giren anket tekniği kullanılmıştır. 

Anket, kişi ya da belli grupların herhangi bir konu veya konular hakkında önceden 

hazırlanmış bir formun sorularına cevap vermeleri aracılığıyla gerçekleştirilen araştırma 

metodudur. Çalışmanın evrenini İran’da yaşayan radyo dinleyicileri oluşturmaktadır. İlgili 

anket daha önce hiçbir bilimsel çalışmada kullanılmadığı için öncelikle geçerlik-güvenirlik 

analizi gerçekleştirilmiştir. 3 bağımsız değişken ve 5 farklı sorudan oluşan anket öncelikle 

200 kişiye uygulanmıştır. Faktör analizi neticesinde Barlett testi sonucu 11112,632 (p<0.05) 

olarak bulunmuştur. Bartlett testi “korelasyon matrisi birim matrise eşittir” hipotezini test 

etmektedir. Hipotezin reddedilmesi değişkenler arasında korelasyonun 1,00’dan farklı 

olduğunu ifade etmekte ve ölçüm yapılan değişkenin evren parametresinde çok değişkenli 

olduğunu ortaya koymaktadır. Çıkan sonuç araştırmada kullanılan örneklem büyüklüğünün 

yeterli olduğunu göstermekte, maddelerin ve verilerin uygun olduğunu kanıtlamaktadır.  

 

İlgili anket, internet üzerinden farklı yaş, eğitim ve cinsiyet gruplarında yer alan 

toplam 400 katılımcıya uygulanmıştır. 3 bağımsız değişkenin irdelenmesiyle oluşturulan bu 

çalışmada tüm katılımcıların sorulara doğru cevap verdiği öngörülmüş, ankete katılan 400 

katılımcının İran İslam Cumhuriyeti’nin genelini temsil ettiği varsayılmıştır. Toplanan veriler 

SPSS 20.0 istatistik programına aktarılarak tablolara dönüştürülmüş, böylelikle pasta 

grafikleri elde edilmiştir. Güvenirlilik analizi sonucunda 0,902 ve 0,913 Cronbach's Alpha 

katsayısı elde edilmiştir. Elde edilen bu değer anketin güven düzeyinin yeterli olduğunu 

göstermektedir.  
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4.3. Araştırmanın Ana Problemi ve Hipotezler 

 

Çalışmada İran İslam Cumhuriyeti’nin teokrasiyle yönetildiği halde radyo 

yayıncılığında geliştiği hipotezi savunulacaktır. Bununla birlikte İran’da yaşayan her yaştan 

her kesimden bireylerin radyo konusunda bilinçli olduğu ispat edilmeye çalışılacaktır.  

 

4.4. Araştırmaya Yönelik Bulgular 

 

 Çalışmanın evrenini İran İslam Cumhuriyeti’nde yaşayan ve Facebook’u bulunan  

toplam 400 kişi oluşturmaktadır. Çalışma sosyal medya üzerinden gerçekleştirildiği için tüm 

katılımcıların Facebook hesabı bulunmaktadır. Çalışmanın sınırlılığını ulaşılan kitle 

oluşturmaktadır. Bu kitlenin İran İslam Cumhuriyeti’nin genelini yansıttığı varsayılmaktadır. 

Bağımsız değişkenlere yönelik değerler Tablo 1’de gösterilmiştir: 

 

Tablo 1: Bağımsız Değişkenlerin Frekans Dağılımları ve Yüzdelik Değerleri 

Cinsiyet f (frekans) % (yüzde) Yaş Dağılımı f (frekans) % (yüzde) 

Kadın 236 59 18-21 196 49 

Erkek 164 41 22-25 92 23 

Toplam 400 100 26-29 64 16 

   30 ve üzeri 48 12 

   Toplam 400 100 

Eğitim f (frekans) % (yüzde)    

İlk-ortaokul 56 14    

Lise 172 43    

Y.Okul/Lisans 124 31    

Lisansüstü 48 12    

Toplam 400 100    

 

Katılımcıların 236’sı (%59) erkek, 164’ü (%41) ise kadındır. Cinsiyet değişkeni 

hemen hemen dengeli bir şekilde dağılım göstermektedir. Katılımcıların çoğu 18-30 yaş 

aralığında yer almaktadır. Araştırmaya katılan 196 kişi 18-21 yaş; 92 kişi 22-25 yaş; 64 kişi 

26-29 yaş, 48 kişi ise 30 ve üzeri yaş aralığında yer almaktadır. Katılımcıların eğitim 

durumları da farklılık göstermektedir. 56 kişi ilk-orta dereceli okul, 172 kişi lise, 124 kişi 
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yüksekokul / lisans ve 48 kişi ise lisansüstü programlardan mezundur.  Görüleceği üzere 

araştırmada hemen hemen her eğitim grubundan katılımcıya rastlamak mümkündür.  

 

 Katılımcılara ilk olarak “Radyo dinlemekten hoşlanır mısınız?” şeklinde bir soru 

yöneltilmiştir. Araştırmaya katılan 378 kişi (%93) radyo dinlemekten hoşlandığını ifade 

etmiş, geriye kalan 28 kişi (%7) ise radyo dinlemekten keyif almadığını beyan etmiştir. 

Katılımcıların çoğunluğu radyo dinlemekten hoşlanmaktadır. Bu açıdan araştırmadan 

tatminkâr sonuçlar elde edebilmek mümkündür.  

 

Şekil 1: “Radyo dinlemeyi sever misiniz?” sorusuna yönelik pasta grafiği 
 

 
  

 Katılımcılara ikinci olarak “Hangi türde müzik dinlersiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Bu 

soruyla katılımcıların hangi tür müziğe ilgi duyduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Katılımcıların çoğunluğu (176 kişi) arabesk müzik dinlemeyi sevdiğini ifade etmiştir.  Pop 

müzik ise ikinci sırada yer almıştır. 121 katılımcı daha çok pop müzik dinlemekten 

hoşlandığını beyan etmiştir. Daha çok rock müzik dinlediğini ifade eden katılımcı sayısı ise 

29’tür. 23 kişi ise tercihini klasik müzikten yana kullanmıştır. Klasik müziği sırasıyla latin, 

dini ve jazz müzik takip etmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta İslam Cumhuriyeti 

olarak tabir edilen İran’da dini müzik dinleyen katılımcı sayısının sadece 12 olmasıdır. Bu 

sayı devletin idari şekline göre oldukça düşüktür. Ayırt etmeksizin her türlü müziği 

dinlediğini ifade eden katılımcı sayısı ise 18’dir. İlgili soruya yönelik pasta grafiği Şekil 2’de 

detaylı bir şekilde görülmektedir.  
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Şekil 2: “Hangi türde müzik dinlersiniz?” sorusuna yönelik pasta grafiği 
 

 

  
 Katılımcılara üçüncü olarak “nerede radyo dinlemeyi tercih edersiniz?” sorusu 

yöneltilmiştir. Katılımcıların çoğu (151 kişi) otomobilde radyo dinlemeyi tercih ettiğini 

belirtmiştir. 151 kişinin temsil ettiği oran %38’dir. Sokakta radyo dinlemeyi tercih ederim 

diyen katılımcı sayısı ise 123’tür. 123 kişi, pastanın %31’lik dilimine tekabül etmektedir. 

Evde radyo dinlemeyi tercih ederim diyen katılımcı sayısı 87, iş yerinde radyo dinlerim diyen 

katılımcı sayısı ise 39’dur.  Bu soruya verilen cevaplar Şekil 3’te görülmektedir.  

 
Şekil 3: “Nerede radyo dinlemeyi tercih edersiniz?” sorusuna yönelik pasta grafiği 

 

 
 

 
“Hangi amaçla radyo dinlerseniz?” katılımcılara yöneltilen bir diğer soru olmuştur.  

195 katılımcı (%49) müzik dinlemek için, 78 katılımcı (%19) haberler için, 65 katılımcı 

(%16) bir program dinlemek için, 34 katılımcı (%9) boş vakit geçirmek için, 17 katılımcı 
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(%4) eğlence amaçlı, 11 katılımcı (%3) ise eğitim amaçlı radyo dinlediğini belirtmiştir. 

Detaylı pasta grafiği Şekil 4’te görülmektedir.  

 

Şekil 4: “Hangi amaçla radyo dinlersiniz?” sorusuna yönelik pasta grafiği 
 

 
 
 

Katılımcılara 5.ve son soru olarak “günde kaç saat radyo dinlersiniz?” sorusu 

yöneltilmiştir. Katılımcıların çoğu (202 kişi) 0-2 saat arası radyo dinlediğini belirtmiştir. 2-5 

saat aralığında radyo dinlerim diyen katılımcı sayısı ise 102’dir. 2-5 saat arası radyo dinlerim 

diyen 102 katılımcı bulunmaktadır. Diğer oranlar Şekil 5’te detaylı olarak görülmektedir.  

 

Şekil 5: “Hangi amaçla radyo dinlersiniz?” sorusuna yönelik pasta grafiği 
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 5. SONUÇ 
 
 
 Radyo icat edilişinden günümüze gelene dek büyük aşamalar katetmiştir. İşitsel bir 

yöne sahip olan radyo teknolojinin ilerlemesiyle birlikte insanlar üzerindeki etkilerini giderek 

arttırmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti’nde yapılan radyo yayınlarının birçoğunda siyasi 

iktidarın etkisi derinden hissedilmektedir. İslami devrimden sonra İran’da medya sektöründe 

önemli değişmeler yaşanacağı düşünülürken; kitle iletişim araçları tamamen siyasi iktidarın 

denetimi altına girmiştir. Şahlık rejimini eleştiren ve özgürlük karşıtı olarak gören İran 

halkının İslami rejimle tanışması üzerine toplumsal yapı değişikliğe uğramış; kadınların 

siyasal ve sosyal hakları sekteye uğramıştır.   

 

 Bütün bu gelişmelere rağmen İran yayıncılık bakımından her geçen gün önemli 

aşamalar kaydetmektedir. Radyo istasyonlarının bir kısmında yabancı formatlı programlar 

yayınlanmaktadır. Orta doğu ülkeleri arasında İran İslam Cumhuriyeti radyo yayıncılığı 

alanında çok önemli bir konuma sahiptir. İslami devrimden sonra kitle iletişim araçlarına 

yönelik bakış açısı değişmiş olsa da radyo yayınları popülaritesini arttırarak devam ettirmiştir. 

İran İslam Cumhuriyeti’nde günümüzde farklı tür ve içerikte yayın yapan radyo yayın 

istasyonları bulunmaktadır. Dinleyiciler zevk ve beğenilerine göre diledikleri radyo 

programını dinleyebilmektedirler.   

 

 İran İslam Cumhuriyeti’nde yaşayan 400 kişi ile internet üzerinden yapılan anket 

sonuçlarına göre katılımcılarının çoğunun radyo dinlemekten hoşlandığını söylemek 

mümkündür. Anket sonuçlarına göre katılımcıların önemli bir kısmı arabesk müzik dinlemeyi 

daha çok sevmektedir. Aynı şekilde pop ve rock müzik de katılımcıların yoğun bir şekilde 

dinlediği diğer müzik türleri arasında yer almaktadır. Siyasi rejimi İslam olan bir ülke 

olmasına rağmen dini müzik dinleyen katılımcıların yok denecek kadar az olması siyasi 

yapının etkisini de gözler önüne sermektedir. Ankete katılanların büyük çoğunluğu müzik 

dinlemek için radyoyu tercih ettiğini belirtmiştir. Haber ve sevdikleri programı dinleyebilmek 

adına radyoyu tercih ettiğini ifade eden katılımcılar da çoğunluktadır. Katılımcıların büyük bir 

kısmı otomobildeyken radyo dinlemeyi tercih ettiğini belirtmiştir. Katılımcıların radyo 

dinleme süreleri ise değişiklik göstermektedir. Ankete katılan 202 kişi 0-2 saat arası radyo 
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dinlediğini belirtmiştir. Bu istatistikten de anlaşılacağı üzere katılımcılar nadiren radyo 

dinlemeyi tercih etmektedir. 

 

Görüldüğü gibi İran İslam Cumhuriyeti’nde radyonun yadsınamaz derecede önemli bir 

etkisi bulunmaktadır. İran kendi coğrafyasındaki ülkelere nazaran yayıncılık alanında köklü 

bir geçmişe sahip olmakla birlikte dünya genelindeki birçok ülkeye göre program zenginliği 

bakımından üstün bir konumdadır. Gelişmiş radyo yayın teknolojisinin ekipmanları İran İslam 

Cumhuriyeti’nde kullanılmaktadır. Dünyanın gelişmiş ülkeleriyle sıkı bir rekabet içerisine 

giren İran, teknolojik bakımdan geri kalmak istememektedir. Bu açıdan ülkede iletişim 

alanında önemli yatırımlar yapılmaktadır. Devletin yayıncılığa müdahalesinin azalması ve 

radyo yayıncılığına ayrılan bütçe miktarının artmasıyla birlikte İran İslam Cumhuriyeti işitsel 

medyada söz sahibi bir duruma gelebilecektir.  
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TÜRK GİYİM KÜLTÜRÜNDE PANTOLON 

 
Fatma AYHAN* 

ÖZ 
Maddi kültürün bir öğesi olarak giyim, bir milletin kültürünü gelenek ve göreneklerini 

yaşam biçimini simgeleyen ve tanıtan en önemli unsurlardan biridir. İlk zamanlarda dış 
etkenlere karşı koruma güdüsüyle başlayan giyinme ihtiyacı, toplumların uygarlık düzeyi ve 
yaşam şekilleri ile farklılığı belirginleşmiştir. 

Yüzyıllar boyunca zengin giyim kuşam kültürüyle batı toplumlarının ilgisine maruz 
kalan Türk giyim kuşamının geleneksel giyiminin önemli bir parçası olan pantolonun 
Avrupalı modacılar tarafından fark edilmesine esin kaynağı olarak değişik model ve kesimle 
unisex giyimde modern çizgilerle yansımasına da etken olmuştur. 

Bu çalışmadaki amacım; Orta Asya’dan Hunlarla Avrupa’ya gelen Türk giyim 
kültüründe pantolonun dünya giyim kültürüne ve modasına yansımaları tarihsel boyutu ile 
anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk, Orta Asya, Hun, pantolon 
 

TROUSERS IN TURKISH CLOTHING 
SUMMARY 

Culture, a necessity for society is a source for our history with it’s products that come 
out in the and its residuals Turks that spread along continents in history pread their culture 
and civilization. 

Turks wore trousers that are the basic item of the world fashion, a thousand years ago.  
My aim in this study is to bring trousers that are the basic items in Turkish clothing 

that came to Europe from Middle Asia by the Huns, to present day with its stages from Orhun 
hills. 
Key Words: Turk, Middle Asia, Hun, trousers 
 

1. GİRİŞ 

Bir ulusun kültürü, geçmişten özümlenerek gelen maddi ve manevi değerlerin zaman 

içerisinde kendisine has duygu ve düşünce ifade ediş tarzı ile ortaya çıkmaktadır.  

Dünya uluslarının farklı kültür yapıları vardır; bunlar arasında Türk ulusunun özgün, 

köklü, zengin kültürü büyük önem taşır. Bu kültür Türklüğün doğuşu ile başlamış, asırlardan 

beri doğu ile iç içe yaşamış, uçsuz bucaksız bozkırlarda hayvan sürülerini beslemiş, avlamış, 

savaşmış, çok hareketli bir hayatın içerisinde sıcak, soğuk, rüzgar, kar, yağmur gibi doğa 

                                                 
* Sanat ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi (Art and Design Faculty Design Education 
Department, Lecturer), fayhan@gazi.edu.tr 
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olaylarından etkilenerek zamanla gelişerek binlerce yıl Türk toplumlarını millet olarak ayakta 

tutmuş, onlara Türklük özelliğini vermiştir. 

Türk kültürünü meydana getiren önemli değerlerden birisi de şüphesiz giyim kuşam 

kültürüdür. Büyük uygarlıkların merkezi olan Orta Asya tarihi zenginliklerin yanı sıra giyim 

kuşam değerleriyle de Türk milletinin ince zevkini göstermektedir. Giyim kuşam Türk 

toplumunda geleneksel değerleri yansıtan önemli bir olgudur.  

İnsanın toplumsal yaşantısının bir ürünü olan kültür zaman süreci içerisinde ortaya 

çıkardığı ürünler ve kalıntıları ile aynı zamanda tarihe kaynak olma özelliğini de taşımaktadır. 

Maddi kültürün bir öğesi giyim, bir milletin milli kültürünü, gelenek ve göreneklerini, yaşam 

biçimini simgeleyen ve tanıtan en önemli unsurlardan biridir. Tüketimin en görünür 

biçimlerinden biri olan giyim, kimliğin kurulmasında önemli rol oynar. Giyim tercihleri 

insanların hem belli bir zaman dilimine uygun görünüşlere ilişkin güçlü normları hem de 

olağanüstü bir seçenek zenginliğini barındıran kültürün belirli bir biçimini kendi amaçları 

doğrultusunda nasıl yorumladıklarını gösteren eşsiz bir alandır (Crane 2000: 11). 

Toplumlar, dinsel, siyasal, ekonomik, sosyal, coğrafi, estetik ve kültürel birikimlerinin 

sonucu olarak biçimlenir ve kuşaktan kuşağa aktarılır. 

Kültür varlıkları içerisinde önemli bir yeri olduğunu düşündüğümüz geleneksel 

giysilerimiz bir bütün olarak kültür ürünüdür ve doğrudan insanla ilgili olduğundan insanın 

yaşama biçimini belirten göstergelerden biridir. İnsanlar ya bulundukları uygarlık seviyelerine 

göre giyimler oluşturmuşlar ya da bulundukları örf, adet ve yaşam koşullarına göre giysilerini 

şekillendirmişlerdir (Ayhan 2000). 

İlk başlarda dış etkenlere karşı korunma güdüsüyle başlayan giyinme ihtiyacı 

toplumların medeniyet düzeyi ve yaşam biçimlerinin farklılığı ile şekillenmiştir. Giyim tarihi 

incelendiğinde eski devirlerden bu güne kadar giyinme biçimlerinin pek çok aşama kaydettiği 

görülür. Her milletin kendi yaşama şekli, kültür ve dini inanışına göre bir giyim şekli 

oluşturduğu dikkati çeker. Örneğin kurulduğu ilk yüzyıllarda göçer bir toplum olan Türk 

milletinde at binmek yaşamın en önemli aktivitesi olduğu için giyimlerinin de at binmeye, 

avlanmaya, günlük tarım işlerini kolaylıkla yapabilmesine yardımcı olacak şekillerde 

biçimlendiği ve günümüze izlerinin az ya da çok değişerek taşındığı görülmektedir (Arslaner 

2007). 
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Türk toplumu yüzyıllar boyu zengin bir giyim kültürüne sahip olmuş, bu zenginlik 

giyim biçimlerinde olduğu kadar, giyim malzemelerinde de kendini göstermiştir. Orta 

Asya’dan tarih boyunca çok geniş topraklara yayılarak oradaki kültürlerden de etkilenmesi 

giyim çeşitliliğinde ve zenginliğinde önemli rol oynamıştır. 

Çalışmada halen dünya giyiminin en önemli giysi parçası olan pantolonun tarihsel 

gelişimi ele alınacaktır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal: Araştırmanın materyalini konu ile ilgili kaynakların taranması, saha 

çalışmalarından elde edilen bilgiler ve resimler teşkil etmektedir. 

2.2. Yöntem: Araştırmada tarama ve saha çalışma yöntemi izlenmiştir. Bu amaçla geleneksel 

Türk giysileriyle ilgili literatür ve görsel kaynak taraması yapılmış, Moğolistan’ın Orhun 

bölgesinde saha çalışmaları, Ulaanbatar Milli tarih, Berlin, Münih, Hamburg, Budapeşte, 

Kazakistan ve Rusya müzelerinden, Avrupa ve Asya Kurgan arşivlerinden ve I’m Zerchandes 

golderen Grefien Konigsgraber der skyfhen derlemesinden, Güney Altay’ın Ukuk şehrinin 

Payrıyk halkının kıyafetlerindeki pantolon ile ilgili bilgi ve resimler amaç doğrultusunda 

düzenlenerek araştırmanın ilgili bölümlerinde sunulmuştur. 

Çalışmada Orta Asya ve Avrupa’daki farklı kurganlardan çıkan pantolonlar 

incelenecektir. 

 

3. BULGULAR 

Türk tarihinde toplumsal yaşam ve özelliklerinde farklı dönemlere ait giyim ile ilgili 

bilgilere çok az rastlanmaktadır. 

Türkler yüzyıllar boyunca tarih yapmış bir millet olmasına rağmen tarih yazan bir 

millet olmamıştır (Eray 2000). 

İki bacağı ayrı ayrı örten tüm eski giysilerin, pantolonun ilk örnekleri olduğu 

düşünülürse bazı kaynaklarda pantolonun kökeninin Antik çağa kadar uzandığı ve buna göre 

ilk pantolonun M.Ö. 500’lü yıllarda Perslerin giydiği, bazı kaynaklarda ise İskitlerin 

(Türklerin), Japonların ve Hinduların giydiği belirtilir. 

İslamiyet öncesi Türk toplumlarının giyimleri ile ilgili yazılı belge bulmak da oldukça 

güçtür. Türklerin kıyafet tarihi ile ilgili eski bilgileri Orta Asya’daki arkeolojik kazı 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 39         Kasım – Aralık 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

 4

buluntularından, heykellerden, çini ve seramik, madeni eşyalar üzerindeki resimlerden, 

minyatürlerden, Divan-ü lugat-it Türk’ten, seyahatname, kıyafetname ve müzelerden 

öğrenilmektedir (Ögel 1984). 

Kaşgarlı Mahmut tarafından 11. yüzyılda yazılan Divan-ü lugat-it Türk adlı eser 8. 

yüzyıldan kalma Göktürk yazıtları, eski Uygur duvar resimleri ve Macar II. Rasonyi’nin 

“Tarihte Türklük” adlı eseri pantolon, ceket ve gömlek gibi giyim eşyalarının ilk kez Türkler 

tarafından giyildiğini ve Orta Asya’dan dünyaya yayıldığını göstermektedir (Gülensoy 2001). 

Orta Asya step ulusu olarak Türklerin Batı Dünyasına taşıyıp benimsettikleri pantolon 

adını alan altlıklar yalnız Türk giyim tarihi açısından değil, dünya giyim tarihi açısından da 

olağanüstü öneme sahiptir. 

Pantolon, pantol, pantu, potur, pantolon özel ad. Pantolone bir İtalyan palyaçosunun 

adı (Gülensoy 2….). 

Avrupa pantolonu ilk kez 18. yüzyılda yani Türklerden bin yıl sonra giyinmeye İtalyan 

komedyen Pantolone aracılığı ile başlamıştır. 

Pantolon, belden ayak bileklerine uzanan ve her bacağı ayrı ayrı saracak biçimde iki 

parçadan oluşan bir giysidir (Ana Britannica, 387.s.).  

Farklı bir tanımla, pantolon bedenin belden aşağısına giyilen ve bacakları saran diz 

altından ayak bileğine kadar farklı boyda yapılabilen kadın ve erkeklerin rahatlıkla 

kullanabildiği bir alt giysi çeşidi olan pantolon ve şalvar “savaşçı kavimlerde” kişilerin ata 

binebilmek için geliştirdikleri bir giysi çeşidi olarak “Hunlar” tarafından bulunmuştur (Ögel 

1991: 101). 

Bilindiği üzere yeryüzünde atı ilk evcilleştiren ve atı binek hayvanı olarak kullanıp, 

eğeri, üzengiyi kullanan kavim Türklerdir. 

Tarih boyunca Türkler ata binen hatta hayatı at üzerinde geçiren insanlardır. Onlar için 

çalılara, taşlara, soğuğa ve uzun at yolculuklarına dayanıklı giysiler gerekliydi. Yeryüzünün 

ilk atlı milleti olan Türkler, pantolon ve ceketi ilk kullanan kavimde olmuşlardır. Çünkü 

pantolon ve ceket süvari giysisidir ve bir süvarinin içinde en rahat edeceği giysi pantolon ve 

cekettir. 

Dünyada pantolon ve ceket kullanımı ilk olarak bugün hala moda olan, süvari 

pantolonun aynısı atın üzerinde rahat hareket etmek için en az 1500 yıl önce Türkler 

tarafından kullanılmıştır. Sonrada Türklerle yakın ilişki içinde olan milletlerde görülmüştür. 
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Bu nedenle, ata binmede karşılaşabilecekleri sürtünme ve bacaklarda yara açılması 

gibi tehlikelerden korunmak için kalın pantolon ve çizme giyme zorunda kalmışlardır. Uzun 

at yolculuklarına çıkacak olan kişiler özellikle deri pantolonlar kullanmışlardır (Ögel, 1984). 

Eski Türk kültüründe, bozkır Türkleri giyim eşyalarının koyun, kuzu, sığır, tilki ve av 

hayvanlarının derisi ile koyun, keçi, deve yününden yaparlardı. 

Çok soğuklarda kürk pantolonlar giymişlerdir, bugün hala Moğolistan’ın Orhun 

bölgesi köylerinde kışın kürklü pantolonlar giyilmektedir (Ayhan 2000). 

Rahat ata binmek için Bizans, Roma ve Çinliler entari giyerlerken, Türkler üm adını 

verdikleri günümüzde süvarilerin kullandığı, paçaları dar üstü biraz daha geniş olan pantolonu 

kullanmışlardır (Zık 2002). 

Çünkü Türklerin yaşam şekline uygun giysi pantolondur. Çinliler pantolonu 

Hunlardan öğrenmişlerdir. Atlı birliklerin kurulmasıyla pantolon giyme zorunluluğu ortaya 

çıkmıştır. Bugünkü çağdaş giysi tipinin ilk örneği olan bozkır tarzı giyim-kuşam, Çin’de 

milattan önce 4. yüzyıldan sonra Türk usulüne göre yapılan askeri ıslahatlar sonucu dünyaya 

yayılmıştır. Geçen zaman içerisinde pantolonu en çok askerler giymiştir. 

Türklerin pantolonlarının üzerine uzun kaftan giymelerinden dolayı pantolonlar pek 

çok kaynakta iç giyim olarak ele alınmıştır (Ögel 1991). 

8. yüzyılda Abbasi sarayında muhafız olarak görev yapan Türklerden kurulu hassas 

birliğin kıyafetleri Emel Esin’in belirttiği gibi, Bağdat yakınlarındaki Samara duvar 

resimlerinde görülen Türk tasvirlerine ait giysilerde en dikkati çeken elbiselerden biri de ayak 

bileğinden torbalı (bağlı) Doğu Türkistan şalvarıdır.  

M.Ö. 1. yüzyıl başlarında Rusya’da Baykal gölü kıyısında Urga’da ve Noyan Ula’da, 

Hunlara ait elde edilen buluntularda insan başlıkları ve pantolonlar ile M.S. II. ve IV. yüzyılda 

ilk Hun Türklerine ait kadın ve erkek mumyalarının üzerinde ipek kumaşlar ve deri 

pantolonlar bulunmuştur (Ögel 1978). 

Pazırık halıların yanı sıra süs ve ev eşyalarının üzerindeki süvari ve farklı pantolon 

çeşitleri bize pantolonun Türklere ait olduğunu kanıtlayan önemli belgelerdir (Ayhan 2002). 

 

3.1. Pantolon Araştırma Kaynakları: Almanya, Osteuropaisch-Altertum 

yayınlarında Türk giyimlerinde 15 giysi içinde farklı 13 erkek pantolonları görülmektedir 

(Fotoğraf 1-2). 
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Fotoğraf 1-2. Almanya Ansiklopedisi Türk Giysileri 
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3.2. Kurgan Araştırmalarında Pantolon: Altın elbiseli adam, Türk tarihinin en eski 

yazılı belgesi olduğu kabul edilmektedir. Karbon testlerinin sonucuna göre ele geçen 

hazinenin geçmişi M.Ö. 4-5. yüzyıllara dayanmaktadır. 1970 yılında, Kazakistan’da 

Almaata’nın 70 km kuzeyinde Esik kasabasında, garaj yapmak ve yol açmak için alçak bir 

tepenin düzeltilmesine çalışılırken tesadüfen bulunan bir Türk Tegin’ine (prensine) ait 

kurganda altın pullarla kaplı elbise en göz alıcı harika nitelikteki eşya altından yapılmış bir 

elbisedir. Çizmesinden başlığına, kemerinden kılıçlarına kadar her şeyi saf altın olan elbisenin 

başlığı ok ile tuğlarla süslüdür. Alın hizasında koç, geyik ve at kabartmaları olan, belindeki 

kemerin solunda bir kılıç, sağında ise bir kama asılıdır. Ceketin altındaki düz pantolonun 

paçaları çizmenin içine girmektedir (Fotoğraf 3) [Altın Elbiseli Adam (Türkler Ansiklopedisi, 

2002)]. 

 

Fotoğraf 3. Altın Elbiseli Adam, Türkler Ansiklopedisi, Sayı 1, Türkler 7. Cilt 
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3.3. Davidon Bayar, 2000 Yılı Moğolistan, Altın Uğrak Mezarından Çıkan 

Pantolon Örnekleri (Fotoğraf 4-ön, 5-arka): Bu pantolon beli dolayan geniş kemer ve buna 

bağlanan kemerden oluşmaktaydı. Pantolonun ağı ön ve arka taraflardan birkaç pile yapılarak 

genişletilmiştir. Ön bölümler yukarıdan aşağıya kadar hemen hemen aynı endedir ve bize 

geleneksel Moğol pantolonun asıl inceliklerini göstermektedir. Etnografların yazdıkları gibi 

çobanların pantolonu ata binerken ve atın üzerindeyken rahat etmek koşuluyla geniş ağlı 

kemer yeri ve şekli çok basit olur. Mezarda bulunan pantolonun üst bölümünün ön ve arka 

taraflarında ikişer kemer bandı dikilmiş, bunlardan kalın bir kemer geçirilmiş ve önden 

bağlanmıştır. Pantolonun üstü ve paça kenarları içeri (çevrilip) katlanıp dikilmiş ve paçaların 

ayaklarından dışarı çıkmaması için altlarından ayak bandı şeklinde dikilmiştir. Pantolonun 

uzunluğu 70 cm’dir (Fotoğraf 4-5) (Bayar 2000). 

 

 

Fotoğraf 4. Moğolistan Orhun Kurganlarından çıkan ilk Türk pantolonu (ön) 
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Fotoğraf 5. Moğolistan Orhun Kurganlarından çıkan ilk Türk pantolonu (arka)  

 

Koton’daki kurganların Göktürk dönemine ait katlarında ipek ve kürklü giysiler 

bulunmuştur. Katan kurganındaki giysilerden pantolon kürklerle kaplıdır. 

3.4. Güney Altay’ın Ukok Şehrinin Pazırık Halkının Kıyafetlerinden Pantolon: 

Antik mezar bulgularının üçte ikisinin içeriği organik materyallerden oluşmaktaydı. Bu 

malzeme kuralda tedfin (ölü gömme) arkeolojik araştırmalara konu olmadan çok uzun zaman 

önce kaybolmuştu. Ukok’un donmuş mezarcıları özellikle Skytisch dönemin Altay halkının 

materyal kültürünün bu parçasına özen göstermekteydiler. Birçok malzeme arasından 

malzemenin tahtadan, deriden, kumaştan yapılması ve bunları buzun içinde hiç bozulmadan 

kalabilmelerinin yanı sıra, o dönemin kılık kıyafeti çok önemli bir yer teşkil eder. Situ’daki 

rahatsız edilmemiş mezarlarında Skytisch zaman için harikulade olan bu kılık ve kıyafetlere 

rastlamak mümkün. 

Pazırık kültürüne mensup olanlar elbiselerini dikebilmek için yerli yünlü kumaşların 

dışında külah yapımı için deri ve çuhanın yanında ithal yün ve ipekten oluşan kumaşlarda 

kullanabiliyorlardı. 

Ukok’ta ilk olarak günümüze kadar bozulmadan gelen değişik kumaşlardan elbise 

parçaları bulunmuştur. 



          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                  Sayı: 39         Kasım – Aralık 2013 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

 10

Bunlar bize Pazırık halkının kıyafetlerinin biçimleri hakkında fikir vermektedir. Bu 

kıyafetler aynı zamanda da Pazırık kültürü hakkında da bilgi edinmemize olanak sağlar.  

Bozulmadan Ukok’daki dondurulmuş mezarlardan günümüze kadan gelen pantolonlar, 

üç çeşit yünlü kumaştan yapılmış ve kırmızı renkteydiler. İlk pantolon 1990 yılında a-

aloch’taki kurgan 1’de tespit edildi. Dört parçadan ve iki ilaveden oluşmaktadır (Fotoğraf 6-

7). Eklerden biri dörtgen ve diğire gerilmiş bir trapez şeklindeydi. Bu parçalar büyük 

ihtimalle birleştirilmiştir çünkü ne dikiş izi ne de iplik artıklarına rastlanmamaktadır. 

 

Fotoğraf 6. Graberfeld Ac-Alach 3 Kurgan 1. Mannerwolhose 1 vonderseile 2 Ruckseile (ön) 
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Fotoğraf 7. Graberfeld Ac-Alach 3 Kurgan 1. Mannerwolhose 1 vonderseile 2 Ruckseile 

(arka) 

 

Pantolonun evvelce dikilip dikilmediğini anlamak, bugün artık mümkün değildir. 

Ancak diğer bütün Pazırık pantolonları dikilmiştir. 

Dörtgen şeklindeki ek yukarıda anlatılan pantolonun iç kısmındaydı ve gerilmiş olan 

trapez şekli ise neredeyse bir üçgen halini almış, pantolonun ön kısmında bulunuyordu. 

Pantolonun üst kısmı muhtemelen bir bant yardımıyla sarılmıştır (Fotoğraf 6-7). 

Sağlam bir yünlü kumaş kullanıldığı her halinden belli pantolonun genişliği 27 cm’dir 

ve bir kumaşın genişliğine eşittir. Tamamlanmış bir kıyafetin uzunluğu yaklaşık 104 cm’yi 

bulur. Pantolonların üst kenarı ile alt kenarı çevrilmiştir (çevirme payı 0,7-0,8 cm), 

pantolonun üst kısmında 20. asra kadar Orta Asya’daki halkların kullandığı gibi üst tarafına 

dışarıdan açılabilen bir ek dikilmiştir. Parçaların kesiminde ilginç bir metot uygulanmaktadır. 

İstenilen yerin dikimi için önce bir kılavuz ip geçirilir, ardından da bu esas bir iple dikilirdi. 

Bu pantolonun özelliği ön kısmının açıklığı ayrıca bir kumaş parçasıyla kapatılırdı. Bir nevi 

üçgen şeklinde olurdu ki bir kenarın uzunluğu 45 cm iken bu uzun kenarın her iki kısmıyla 

pantolonun ön kısmı dikilerek tutturulurdu, bu üçgenin aşağı bakan uç kısmı ise serbest kalıp 

ön kısmı örtüyordu. Bu pantolon Pazırıktaki kurganlarda bulunmuştur. Bir asil atlı savaşçıya 
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ait yaşı 40-45 arası, kalaslarla kapatılmış bir mezarda bulunuyordu. Yanında ayrıca savaşçı bir 

genç kadın ölüsünün üzerindeki parçalar çürümüş (ir) pantolon giydiğini gösteriyordu. 

Yapılan tespitlere göre bu kadının giydiği pantolonun genişliği yaklaşık 27 cm civarındadır. 

Üst kenar dışa ve alt kenar içe kıvrılmıştır. Pantolonun alt kısmı 23 cm’dir. Pantolonun alt 

kısmını daraltmak için 4,5-5,0 cm içe doğru kıvrılıp dikilmiştir. Eldeki kalıntılara 

bakıldığında kadın pantolonun büyük olasılıkla bacak aralarında ayrıca dörtgen şeklindeki bir 

ek kumaş parça bulunduğunu göstermektedir. 

Aynı tür pantolonlar Verch kal’dzin de 2. kurgandan çıkan pantolon kırmızı kumaştan 

ve serje dikişten oluşmaktadır (Fotoğraf 8). Uzunluğu 83 cm olan pantolonun üst kısmındaki 

bacak genişliği 28-29 cm’dir. Kumaşın genişliğine eşit alt kısmı ise 23 cm’dir. 

 

Fotoğraf 8. Graberfeld Verch Kal’dzin 2 Kurgan 1. Mannerwolhose  

 

Eş kenar parça, iki dikdörtgen biçimli kumaş parçasından dikilmiştir. Eni 46 cm 

genişliğindedir. Sol pantolon bacağının diz kısmında aynı kumaştan bir şifon (ağ parçası 20-

14 cm) sık iğnelerle dikilmiştir. 

Verch-Kaldzin 2’nin kurgan 3’den oluşan 90 cm uzunluğundaki pantolon ayrıca 36 

cm’lik bir üst genişliğine sahiptir. Kare şeklinde 36 cm kenar uzunluğuna sahip parça, çapraz 

katlanarak pantolonun bacak kısmından dikilmiştir. Yün ipliklerle doldurulmuş bir kısım 

kıyafetin bazı yerlerinde görülebileceği gibi aynı şekilde pantolonlarında bazı yerlerinde 
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görülebilir. Pantolonun arka kısmında da aynı kumaştan dikdörtgen biçimli bir yama görmek 

mümkündür. 

Pantolon ve çizme süvarinin teçhizatının bir parçasıdır. Eski Yunanlılar ve Çinliler 

onları “barbar” olarak nitelendiriyorlardı (Fotoğraf 9) (Rikman 1986). 

 

Fotoğraf 9. Pazırık Krieger mit pelz rekonstraktion von D.V. Pozdnjakov anhand der funde 

und Betunde aus Kurgan 2 des Graberfelds verch Kal’dmz 
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Fotoğraf 10. Zur Kleidung der Pazyrk. Bevolkerung aus Ukok südaltas 

 

Çinli savaşçıların acaba pantolon giymeliler mi sorusuna Ulin Wang topluluğunun bir 

araya gelerek toplanmasıyla tartışılıyordu. Barbarların kıyafetleri acaba Çinli savaşçıları 

küçük düşürür mü? “İllaki barbar kıyafetlerinin taklit edilmesinin zorunlu olduğuna 

inanmıyorum, benim korkum gökyüzü tanrısının beni gülünç bulmasıdır” der [Ulin Wang 

(Krjukov 1983)]. 

19. ve 20. yüzyılda Orta Asya’da soğuk hava koşullarının hakim olduğu, pantolonlar 

belirli sayıda Rus tarafından giyilirdi. P.K. Kozlov çok az sayıda Tibetlilerin bu pantolonu 

tanıdığını fark etmiştir (Kozlov 1947). Prezevalisky ise Moğolların kuzu postekisinden 

yapılan pantolonları sadece kış mevsiminde giydiklerini yazmıştır (Prezevalisky 1948). 

Pazırık pantolonlarının kesimi ile Türkmen balak pantolonlarının kesimi birbirleriyle 

tamamen uyuşuyordu (Vasileva 1954). 

N.L. Vorobeva’nın iddiasına göre, dikdörtgen biçimli parçalardan oluşan pantolonlar 

sadece Tatarlar, Baskiren ve Pers kadınlarında görülüyordu (Vorobeva 1930). 

Bazı benzerlikler Japon kadınlarının pantolonlarında mompe (iş elbisesi) da göze 

çarpıyordu (Ksenofontova 1977). 
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Bakla Mozcevaja’daki M. 589’a ait bir mezarda Kuzey Batı Kafkasya yerlisinin en 

eski giysisi ortaya çıktı. Burada giysi olarak kullanılan pantolon yukarıda ayaklara doğru 

daralan bir şalvar biçimindeydi ki bunun üst kısmı da dörtgen şeklindeki bir kumaş parçasının 

verev dikilmesiyle kapatılmaktadır. Pantolon bir yardımıyla bebeğin vücuduna bağlanırdı 

(Ravdonikas). 

Mozcevajo Bak’ka’daki bebek pantolonunun İran kesimi Pazırık’daki pantolon 

kesimine benzemektedir. Pantolonlar ile karşılaştırılabilen uzun pantolonlar, Hint Avrupa 

halkları için bir karakteristik özellik olmuştur. İskitler, Lidyalılar, Frigler vd. böylesi 

pantolonlara dair Persapolis’teki duvar röliyevlerinde görülebilir. 

Noin-Ula’daki kurgan 6. Hunların bilindik yün ve ipekten yapılan pantolonları 

Pazırık’dakilerden kesim, biçim ve uzunluk (114 cm) yönünden farklılıklar göstermektedir 

(Rudenko 1962). 

Eski çağlara ait Moğolların pantolonlarında bile farklı bir kesim göze çarpar. Kumaşın 

yamuk kenarlarının adım adım katlanması söz konusudur (Viktorava 1977). 

Pazırık’taki savaşçıların pantolonun ağının kısa tutulması için kullandıkları yöntem 

(kadınlar ve erkekler) keçeden olma dizin üzerine kadar çıkan çoraplı çizme giymektedirler. 

17. asrın 2. çeyreğinde Çerkezlerin giysilerini anlatan Seyyah Evliya Çelebi’ye göre Çerkezler 

ince bir kumaştan olma bir pantolon giyerlerdi ve bu dar ve deriden ya da örmeden olma 

pantolon diz altında bir kemerle tutturulmaktadır. 

Pazırık pantolonlarına çok benzer çizmeli çoraplar 5. asırdan kalma Persapolis’teki 

duvar reliflerinde görülmektedir. Büyük kürk pantolonlar giyerlerdi, ki bu durum birçok 

göçerde benzerdir. Ama şimdiye kadar elde edilen kanıtlara göre mezarlardan çıkan bu 

pantolonların dikiş kalitesi bunların yalnızca definlerde giydirildiğine değil aynı zamanda da 

gündelik hayatta giyildiğine delildir. 

3.5. Königsgraber der Skythen, Im Zeichen des golden en Greifen: Bu kitapta; 

Tagar, Kultur, Minusink, Abakan, Tuva, Pazırık, Altay, Almata, Syrı, Amuderya, Orenburg, 

Hazar denizinin kuzey bölgesi, Kırım, Kuban, Dnepr yakınlarında, Bükreş, Budapeşte, 

Prag’ın kuzeyinde toplam 67 Asya ve Avrupa kurganlarından çıkan objelerin üzerindeki 

süslemelerden ve giysilerden farklı pantolon çeşitleri bulunmuştur. Bu objeler altın takı 

aksesuar ve günlük ev aletleridir (Fotoğraf 11). 
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Fotoğraf 12-17’deki duvar resimlerinde Köktürk Devleti’ndeki pantolon giymiş 

bayanlar görülmektedir. 

 

Fotoğraf 11. Miladi IX. bazı Türk boylarında nişanlanmak için müstakbel gelini 

güreşte yenmek gerekiyordu (Pantolonlu çift) 

 

Fotoğraf 12. Duvar resimlerinde Köktürk Devleti’nda düğün alayında atlı, pantolonlu genç 

kız bölüğü 
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Fotoğraf 13. Pantolonlu şarkıcı kız dans ediyor (Asya Duvar Resimlerinden alınmıştır) 

 

 

Fotoğraf 14. Dans eden şarkıcı Türk kızı, giysi altında pantolon elinde mendil (uktü)  

(Asya Duvar Resimlerinden alınmıştır) 
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Fotoğraf 15. Müzisyen Türk kızları, elbise altına pantolon (Asya Duvar Resimlerinden 

alınmıştır) 

 

 

 

Fotoğraf 16. Elbise altına pantolon giymiş bir hatun (Asya Duvar Resimlerinden alınmıştır) 
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Fotoğraf 17. Pantolonlu dans eden bir hatun (Asya Duvar Resimlerinden alınmıştır) 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bütün bu kaynaklara rağmen pantolonun adını İtalyan komedyen Pantolone’den aldığı 

bilinmektedir (Meydan Larousse: 9146) Avrupa pantolonu 18. yüzyılda yani Türklerden 1000 

yıl sonra İtalyan Komedyen Pantolone aracılığı ile başlamıştır. 

M.Ö. üçüncü bin yılın sonlarına doğru tüm Avrasya’da, geleneklerin, alışkanlıkların, 

moda akımlarının birbirleriyle kaynaşmasına, birbirlerinden etkilenmesine de neden olan 

muazzam bir hareketliliğin yaşandığı iyi biliniyor. Bu genel hareketlilik olgusunun temel 

dinamikleri hiç şüphe yok ki büyük etnik göçler, ticari faaliyetler ya da türlü amaçlı yer 

değiştirme olaylarıdır. 

Pantolonun yaygınlaşmasını sağlayan kesim askerler olmuştur. Savaşların devamlılığı 

pantolon kullanımının sürekliliğini de sağlamıştır. 

Askeri giysilerden sonra günlük hayatımızda yer alan pantolon kadın-erkek giyimi 

olarak benimsenmiştir. 

Orta Asya bozkır ulusu olarak Türklerin ataları olan Hunların batı dünyasına taşıyıp 

benimsettikleri, sonradan pantolon adını alan altlıklar yalnız Türkler açısından değil dünya 
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giyim tarihi ve kültürü açısından da önemli bir yere sahip olduğunu moda ve giyim tarihi 

notlarıyla anlatılmalıdır. 

• Tüm dünyada kadın, erkek ve çocuklar tarafından giyilen “Türk icadı” pantolonun 

Türk muhtar ve akraba topluluklarında, bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde 

pantolon müzesi açılmalı ve tarihsel boyutlarıyla görsel olarak sunulmalıdır. 

• Geleneksel Türk giyim müzesi kurulması 

• Giyim-kuşam konusunda araştırmalara teşvik edilmesi ve destek sağlanması 

• Çok zengin bir koleksiyona sahip olan geleneksel Türk giyiminin korunması ve 

tarihinin dünyaya anlatılması için; Türk birliği kapsamında Türk halk giysilerinin 

derlemesinin yapılması 
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YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZDE YOZLAŞMA 

 
Doç. Metin EKE* 

ÖZ 

 
Türküler, Türk Halk Edebiyatının sözlü geleneğinden doğan, ağızdan ağza yayılarak 

yaşatılan ve genellikle yaratıcısı bilinmeyen ezgilerdir. Türk Halk Müziği ezgilerinin en 
önemli özelliği “Otantik” olmasıdır. Türküler, yöreye has Tavır ve Hançere şekli ile icra 
edilirler. 

Türkülerin yörelerinde söylendiği gibi icra edilmemesi, bu ezgilerin kimliklerinde 
farklılığa yol açmakta ve yozlaşmaktadırlar. Otantik Türkülerin olması gerektiği gibi icra 
edilmemelerinin yanında, 1990’lı yıllardan itibaren Beste-Türkü olarak adlandırılan eserlerin 
yapılması ve söylenmesi, bu ezgilerin artık yörelerden uzak, Tavır ve Hançere özelliklerine 
sahip olmayan ezgilerin varlığını gündeme getirmektedir.  

Aynı şekilde Türkülerin farklı müzik türü icracıları (Pop müzik, Arabesk müzik, 
Özgün müzik, vb.) tarafından söylenmesi ve THM Repertuarında bulunan bazı ezgilerin de 
çoksesli olarak icra edilmeye çalışılması, halkın ürettiğini halka farklı şekilde sunmakla eş 
anlamlı olup, yozlaşmaya neden olan sebeplerdir.  

Anahtar Kelimeler: Türkü, Yöre, Tavır, Yozlaşma. 
 

CORRUPTION OF REGIONAL TÜRKÜ 

ABSTRACT 

 
Türkü are mostly anonymous, orally transmitted songs born of the Turkish folk literary 
tradition. The most authentic characteristic of Turkish folk songs is that they are “authentic,” 
performed in regional musical and vocal styles. 

When türkü are not performed as they are sung in their native regions, this leads to a 
change in the songs’ identity, and corruption. In addition to the fact that authentic türkü are 
not performed as they should be, since the 1990s the writing and performance of pieces 
known as “composition-türkü,” has led to the existence of songs unrelated to particular 
regions, and with no specific musical or vocal style. 
Similarly, the singing of türkü by performers of other styles such as pop, Arabesk and 
“özgün” music, as well as polyphonic performances of some songs in the Turkish folk music 
repertoire, presenting them to the people in a way distant from the way the people created 
them, are other factors leading to their corruption.  

Keywords: Türkü, Region, Style, Corruption. 
 

                                                 
*İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi.  metineke306@hotmail.com  
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Türküler, Türk Halk Edebiyatının sözlü geleneğinden doğan, ağızdan ağza yayılarak 

yaşatılan ve genellikle yaratıcısı bilinmeyen ezgilerdir. Türk Halk Müziği ezgilerinin Kırık 

Hava türleri genellikle “Türkü” olarak adlandırılmaktadır. Türk Halk Müziği geleneksel 

müziğimizdir ve halkın, doğumdan ölüme kadar olan yaşam süresi içerisinde, yaşanan bazı 

olaylarla ilgili olarak duygularını, düşüncelerini melodi ile ifade etmesi sonucu oluşmuştur. 

Aşk, tabiat, ölüm, gurbet, kahramanlık, ayrılık, av, oyun vb. konular T.H.M. ezgilerinde 

işlenmiştir. 

 

Türk Halk Müziği ezgilerinin özellikleri şunlardır: 

1- Anonimdir, 

2- Otantiktir, 

3- Zamanda derinlik-mekânda yaygınlık prensibine haizdir, 

4- Gerçek hayat ile ilgilidir, 

5- Kolay öğrenilir, 

6- Sözlü gelenek ile günümüze kulaktan kulağa, ağızdan ağza, usta-çırak ilişkisi ile 

gelmiştir (TÜFEKÇİ, 1986).  

 

Yukarıda belirtilen özelliklerden 2. maddede belirtilen Otantiklik özelliği; Türk Halk 

Müziğinde “Yöresellik özelliğinin” olduğunu ve Türkülerin ait oldukları yöreye has Tavır ve 

Hançere şekli ile icralarını ifade etmektedir.  Türküler, Tavırlarını yakılıp yaygınlaştıkları 

yöre veya bölgelerden alırlar. Her yörenin kendine özgü bir tavrı vardır. Türkülerin saz ile 

icrasında Tavır terimi kullanılmaktadır.  Tavır; yöresel ezgilerin THM Çalgıları ile icralarında 

melodik yapılarındaki motiflerden dolayı yöreye has özellik gösteren bir çalma şeklidir. 

Bağlama için kullandığımız zaman; yöreye ait sözlü ve sözsüz ezgilerin, tezenenin tellere 

vuruşlarında belli bir hareket ve düzen içermesi anlaşılmaktadır. Bütünden bireyselliğe 

inildiği zaman; Bağlama tavrı, Kaval tavrı, Kemane tavrı, Sipsi tavrı vb. çalgı tavırları 

bilinmektedir. Yörelere göre belirtildiği zaman; Giresun tavrı, Konya tavrı, Yozgat tavrı, Âşık 

tavrı vb. adlarla bilinirler (EKE, 2005: 210-211). 

 

Türkülerin ses ile icralarında yöreselliği belirten en önemli özelliklerden birisi de Hançere 

şekilleridir ve bunlar, yöre ezgilerinin motiflerinin yöresel ağızla okunmasıyla oluşmuştur. 
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Ağız; dilin coğrafi farklılıklar nedeniyle söyleyiş farkı gösteren kollarıdır (ERGİN, 1998). 

Ağızlar da; Erzurum ağzı, Arguvan ağzı, Rumeli ağzı, Karadeniz Ağzı, Kırşehir ağzı, 

Gaziantep ağzı, Burdur ağzı vb. yörelere göre isimlendirilir.  

Bu açıklamaların sonucunda Türkülerin Yöresellik Özelliği;  yörenin Tavrıyla (çalma 

şekliyle) ve ağız yapısına bağlı olarak Hançeresiyle icra edilmesidir şeklinde ifade edilebilir. 

Genel olarak Türkülerimizin sanatçılar tarafından yapılan icralarında yöresellik özelliğinden 

çok şeyler kaybettiği algılanabilmektedir.  

 

Türk Halk Müziği yöresel Türkülerimizde algılanan yozlaşmanın sebeplerine şöyle bir 

açıklama getirilebilir: 

1. Türkülerin yörelerinde okunduğu gibi icra edilmemesi, ezgilerin kimliklerinde farklılığa 

yol açmakta ve yozlaşmaya sebebiyet verdirmektedir. Profesyonel T.H.M. Sanatçılarının bile, 

biz her yöreyi okuyabiliriz mantığıyla hareket ederek, konser vb. etkinliklerde repertuarlarını 

hazırlarken, farklı yöre ezgilerine de yer vermeleri ve o ezgileri doğal bir olay sonucu 

yakıldıkları gibi duyarak, hissederek icra edememeleri yozlaşmaya neden olmaktadır. Tavır 

ve üsluplarındaki bu eksiklikler nedeniyle halkın beğenisini kazanamamaktadırlar. Ayrıca bu 

husus yeni yetişen sanatçı adaylarına da kötü örnek olmaktadır. Türk Halkı, Bozlakları; 

Muharrem Ertaş’tan, Neşat Ertaş’tan, Hacı Taşan’dan, Deyişleri; Âşık Veysel, Âşık Davut 

Sulari, Âşık Beyhani,  Turan Engin, Ali Ekber Çiçek, Arif Sağ, Musa Eroğlu’dan, Hoyratları; 

Diyarbakırlı Celal Güzelses, Gaziantepli Hasan Hüseyin, Neriman Altındağ Tüfekçi, 

Dîvanları; Mehmet Özbek’ten, Barakları; Halit Araboğlu’ndan,  Zeybekleri; Özay Gönlüm, 

Talip Özkan, Şahin Gültekin’den, Türküleri ve Mayaları; Ahmet Sezgin, Nuri Sesigüzel, vb. 

sanatçılardan dinlemiştir. Bu ezgi türleri onların sesleriyle özdeşleşmiştir. Ses sanatçıları, icra 

edeceği ezgileri yöre, ağız ve ses kapasiteleri doğrultusunda tespit ederek hazırlamalıdırlar.   

 

2. Ses sanatçısı ve icracıların, yöre ezgilerini araştırarak, o yörenin mahalli sanatçıları ve 

ozanlarından veya eski taş plâk ve kaset vb., ses kayıtlarından dinlemek ve öğrenmek yerine 

farklı bir sanatçıdan dinleyerek bu ezgiyi repertuarlarına almaları, yöre ezgilerinin otantik 

tavırlarının kaybolmasına yol açmaktadır. Yöresel ezgi icrasında önemli olan sadece 

entonasyonun sağlam olması, melodik ve ritmik yapının mükemmel icra edilmesi değildir. 

Bunların yanında en önemli unsur; yöre ağzı, yöre tavrı ve yöresel hançere şeklidir. Şöyle bir 
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örnek verecek olursak; Doğu Anadolu Bölgesinden (Erzincan, Erzurum, Elazığ vb. yöreler) 

bir sanatçının, Karadeniz Bölgesine (Trabzon, Giresun, Ordu vb. yöreler) ait ezgileri 

seslendirmesi, otantiklik (Yöresellik) özelliğinin ortadan kalkmasına ve ezgilerin yakıldığı 

andaki duygu ve düşüncelerle ifade edilememesine sebebiyet verecektir.   

 

3. 1990’lı yıllardan itibaren Beste-Türkü formunda eserlerin üretilmeye başlaması T.H.M. 

Repertuarında bulunan ezgilerimizde de bir yozlaşmaya neden olmuştur. Bestelenen eserlerde 

8 ölçüye kadar benzerlik olabilir düşüncesinden hareketle besteciler; yöresel ezgilerden 

bazılarının donanımını ve usul’ünü değiştirerek, farklı ezgilerden bazı melodik cümleleri bir 

araya getirerek, edebî yapı olarak da ezgilerin sözlerini değiştirerek yeni Türküler 

bestelemişlerdir. Halk müziği halka aittir. Halkın üretimidir. Halkın duygu ve düşüncelerini 

ifade eder. Beste-Türkü formundaki bu eserler dinlenildiği zaman, usta bir Türk Halk Müziği 

dinleyicisi veya repertuarı zengin olan bir sanatçı, bunların melodik yapılarının yöreden 

derlenerek günümüze kadar gelmiş bazı Türkülere çok benzediğini anlayabilir. Tabii ki bazı 

Türkülerin farklı yörelerde melodik, ritmik veya söz varyantları vardır. Ama bu ezgiler de 

Otantiklik özelliğine sahiptir. Ama Beste-Türkü formunda olan ezgilerde yöresellik özellikleri  

(Tavır, Hançere) özelliklerini bulmak mümkün değildir.  

 
4. THM yöresel ezgilerinin; farklı müzik türü icracıları (Pop müzik, Arabesk müzik, Özgün 

müzik, vb,) tarafından okunmaları, halkımıza, ürettiklerini yanlış olarak sunmakla eş 

anlamlıdır. THM ezgileri; duygu ve düşünceleri ifade eden motiflerin bir araya gelerek 

melodiler halinde bütünleşmesinden meydana gelmiştir. THM yöresel Türkülerini icra edecek 

sanatçının, Deyişlerde; öğüt, tavsiye ve inançla ilgili konuları, Âşıklık geleneğini, 

Zeybeklerde; yiğitlik, haksızlığa başkaldırı, kahramanlık ve yurt sevgisini, Bozlaklarda; 

feryat, haykırış, Gurbet Havalarında; ayrılık, gurbet ve hasret temalarının ne olduğunu 

bilmesi, hissedebilmesi ve yaşatabilmesi gereklidir. Bu duygular hissedilerek yapılan ezgi 

icraları o yörenin tavrını da belirler. Yöre tavrı ortaya konulmaksızın, otantik şekliyle 

yapılmayan icra, Türkünün gerçek kimliğini ortaya koymaz ve duygusal  olarak da hiç bir şey 

ifade etmez.  

Toplumda bir işbölümü vardır. Müzikte de bu böyledir. Her sanatçı kendi uzmanlık 

alanında icrasını yapmalıdır. Türk Halk Müziğinin bu günlere kadar gelmesinde çok büyük 

emekleri olan derlemeci, sanatçı ve eğitimci olan Nida Tüfekçi’nin şu sözü, “Otantiklik” 
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özelliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. “Bir yörenin ezgisini iyi icra etmek 

için, o yörenin toprağına ayak basmak, o yörenin havasını teneffüs etmek, o yörede ikamet 

etmek gereklidir.” Branşı, THM dışından olan bir sanatçının, kaset veya CD’sinde okuyacağı 

Türkü için şöyle bir yol izlemesi gereklidir: Usta bir THM sanatçısıyla çalışmalı ve o yörenin 

Tavrı hakkında bilgisi olması için de belli sayıda o yörenin ezgilerinden oluşan repertuara 

sahip olması lazımdır.  

 

5. Türkülerin; bir Opera eserinde tek bir solist tarafından seslendirilen Arya okur gibi icra 

edilmeleri, yöresellik özelliğinin kaybolmasına yol açmaktadır. Halk ezgilerinde her yörenin 

kendi gırtlak yapısına göre insan sesi ortaya çıkmıştır. Yalın, saf olduğu gibi halkın geleneksel 

ezgileri her zaman gündemde kalmıştır (İLYASOĞLU,1999). Türk Halk Müziğinin en önemli 

özelliği, ezgilerin irticalen yakılmasıyla birlikte yöresellik özelliğinin olmasıdır. Yörelerde 

kullanılan Ağız ve Hançere şekli yöre ezgileriyle bir bütünlük sağlamaktadır. Çopur 

Ahmet’ten “Gitme Bülbül” isimli ezgiyi dinlediğiniz zaman, bunun Konya yöresinin ezgisi 

olduğunu, Nida Tüfekçi’den “Sabahınan Esen Seher Yelimi” adlı ezgiyi dinlediğiniz zaman 

bunun Yozgat yöresinin ezgisi olduğunu, Bayram Aracı’dan “Fidayda” isimli ezgiyi 

dinlediğiniz zaman bunun Ankara yöresinin ezgisi olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. 

Türkülerin icrasında çok önemli olan unsur, onların şan tekniği kullanılarak güçlü bir ses ile 

icra edilmeleri değil, yöresel tavır, yöresel ağız ve hançere şekilleri ile icra edilmeleridir. 

 
6. THM Repertuarında bulunan ezgilerin çok sesli olarak icra edilmesi, üzerinde  durulması 

gereken bir konudur. Çokseslileştirme akımının Türkiye’de olduğu yıllarda, bu konu Doğu 

Avrupa’da Bela Bartók ve Zoltan Kodaly gibi önemli Macar bestecilerinin repertuarları 

içerisinde de geniş bir yer tutmaktadır. Kodaly halk türkülerinin armonize edilmesinin 

sebebini “daha geniş kitlelerin, Türkülerini yakından tanımalarını sağlamak” olarak açıklamış 

ve bu uygulamayı, köyden şehre gelirken ezgilere içlerinde rahat nefes alabilecekleri uygun 

birer kıyafet giydirmeye benzetmiştir.  

Ahmed A. Saygun’un, Bartók ve Kodaly’nin prensiplerini takip etmek niyetinde 

olmadığı “Garplıların kendi duyuşlarına uyan bu çok ses tarzını alıp bizim Türkülerimize 

tatbik etmek imkânsızdır. Türkülerimiz, ancak kendi bünyelerinden çıkacak bir armoni ile 

hususiyetlerini kaybetmezler” demesinden anlaşılmaktadır (ARICI,2001:99). Ayrıca 

çokseslilik çalışmalarını yapacak bestecilerin de yöre özelliklerini çok iyi bilmesi gerektiğini 
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şu sözleriyle belirtmiştir: “Yalnız, kompozitör, Türküyü tamamen duymuş, onu doğuran 

muhitin insanları gibi düşünmüş, acı ve neşelerine iştirak etmiş olmalıdır. İşte bilhassa bu 

noktada ısrar ediyorum ki, bir kompozitörün milli musikinin ilk basamaklarına basabilmesi 

için, muhitini tamamen tetkik etmiş, anlamış, kendinde duymuş, hülasa kendini kavramış 

olması lâzımdır. Sonra Türk musikisi birkaç ritimle, bir iki makamdan ibaret değildir.  Ahmed 

Adnan Saygun, T.H.M. ezgilerinin derleme çalışmalarına katılmış ve çok sayıda halk 

Türkülerini çok sesli olarak düzenlemiştir. Düzenlediği Türkülerde, demler (drone) 

oluşturmak yoluyla ezgiye bir armonik yapı hazırlamıştır.   

Türk Halk müziği ezgilerinin derleme çalışmalarında öncülük etmiş, halk müziği 

hakkında bilimsel anlamda kitaplar yazmış ve bildiriler yayımlamış olan Muzaffer Sarısözen 

ve halk müziğine büyük katkıları olan halk müziği mensupları halk ezgilerinin polifonize 

edilmesinin, “Türkülerin otantik yapısının bozulmasına, insanlarda bırakmış olduğu duygu 

etkinliğini azaltmasına veya yok etmesine yol açmaktadır” şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

T.H.M. belli cinslere ve bunlar üzerideki seyirden doğan ezgi kalıplarına dayanan, çeşitli 

özelliklere sahip, genellikle tek sesli musikidir (TURA,1987:293). Makamsal bir yapı özelliği 

göstermesinden dolayı, ses dizilerinin (Yahyalı Kerem, Garip, Kalenderî, Düz Kerem, 

Muhalif, Tatyan, vb,.) donanımlarındaki seslerden, perdelerinin derecelerinin olmamasından, 

kendine özgü bir ses sistemine sahip olmasından dolayı çok sesli olarak düzenlemesi ve 

armonizasyonu uygun değildir. Pek çok halk müziği ürünü Batı müziğinin kurallarına göre 

çok sesli duruma getirilmiştir. Fakat Türk halkı çoksesli hale getirilmiş bu ezgileri 

benimsememiştir. Hiçbir düğünde, dernekte milli oyunlar oynanırken, çok sesli olarak 

düzenlenen bu ürünlere itibar etmemiştir (KIZILTUĞ,1988). Türküler yakılırken, çok seslilik 

düşünülerek yakılmamıştır.  

Müstezat dizisine (Do üzeri Müstezat, Sol üzeri Müstezat) sahip ezgiler majör dizi 

özelliği göstermektedir. Bu ezgiler çoksesli olarak düzenlenebilir. Ama yine de yöre tavrı, söz 

ve melodi bütünlüğü göz ardı edilmemelidir. Türkülerin yakıldığı andaki hususiyetleri çok 

önemlidir. TRT THM Repertuarında, resmî bir derleme heyeti tarafından ele geçirilmiş ve 

mahallinde plağa alınmış olan 2 tane ikiseli halk türküsü bulunmaktadır. Halil Bedi Yönetken, 

Rıza Yetişen ve Muzaffer Sarısözen tarafından 1944 yılında Tunceli-Pertek ilçesinde plâkla 

tespit edilen bu orijinallerin dünya çapında bir önemi vardır, şöyle ki: Bu iki Türküyü (Gül 

Türküsü ve Siyah Perçemlerin), saz ve ses olarak plâğa okuyan, Pertek ilçesinin Ulupanar 
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köyünden 1319 doğumlu Süleyman Kara ve Hozatın Yalkızağaç köyünden 1317 doğumlu 

İsmail Oğuz, ömründe okul yüzü görmemiş birer köylü sanatçılardır. Bu iki Türkü’de 

çokseslilik paralel beşlilerle yürütülmektedir (SARISÖZEN,1962:40-69-70).   
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Türk Halk müziğinin özelliklerinden birisi de kendine özgü bir çokseslilik 

göstermesidir. Bu çokseslilik THM Çalgılarının akortlarında görülmektedir. Çifte’de, 

Tulum’da, Karadeniz Kemençesinde, Kaval’da, Bağlama’da başka başkadır. Bunlardan 

Kemençe ile Kemane’de muvazî dörtlüler ve Bağlama’da muvazî beşliler şeklinde yürürler. 

Ayrıca Bağlama ile Uzun Hava açışı yapıldığı zaman diğer Bağlama “dem” tutar (karar 

perdesiyle eşlik eder). Ege Bölgesinde nefesli çalgı olan Zurna, Zeybek çaldığı zaman diğer 

Zurna dem tutar. Türkülerde önemli olan husus, dizisindeki olmazsa olmaz perdelerinin 

önemini yitirmeden, yörenin tavrını kaybetmeden, sözleriyle birlikte melodik yapıyla bir 

bütünlük içinde verilmek istenen mesajı iletmesidir. Besteciler, halkın bu şekliyle benimsemiş 

olduğu yöresel ezgilerden ziyade, kendilerinin besteleyecekleri ezgilerinde çokseslilik 

uygulamalarını yapabilirler. Türk halkı üretmiş olduğu Türkülerini teksesli olarak dinlemiş ve 

benimsemiştir. Türkülerinin otantik yapısının ve karakteristik özelliğinin bozulmasını 

istememektedir.  
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7. Medya’nın da (TV, Radyo, vb.) bu konuda etkileri görülmektedir. Yöresel bir Türkünün, 

farklı bir müzik türü ile ilgilenen sanatçının kaset veya CD’sinde yer alması yukarıda 

bahsedilen maddelerden dolayı eksiklikler içermesi ve bu Türkünün sıklıkla TV kanallarından 

video klipiyle veya radyolardan ses kaydı ile halka dinletilmesi de yozlaşmaya neden 

olmaktadır. Devamlı olarak, aynı eserin yayınlanması, doğru olan bir şeyin halka sunulması 

şeklinde bir yanılgıya sebebiyet vermektedir. Halkımızın büyük bir çoğunluğu, daha iyi 

olduğu için bu kadar fazla yayınlanıyor şeklinde algılayabilmektedirler. Aradaki farkı ancak 

THM alanında çalışmalar yapan araştırmacılar, eğitimciler ve THM sanatçıları anlamaktadır. 

Halk müziğine ilgi duyan genç kuşakların, Türküyü, alanı halk müziği dışında olan bir 

sanatçıdan dinleyerek ve sadece o sanatçıyı beğendikleri için benimsemeleri yukarıda 

açıklanan olumsuzluğu doğurmaktadır. Aynı şekilde, tanınmış olan ve alan dışındaki 

sanatçılar vasıtasıyla okunan ezgiler daha geniş bir kitleye ulaşacaktır ve halk müziğine 

duyulan ilgi daha çok artacaktır gibi düşüncelerin gerçekle ilgisi yoktur. Eğer iletilecek mesaj, 

özü bozularak, değişikliğe uğratılarak ulaştırılıyorsa, o mesaj; mesaj özelliğini kaybetmiş 

demektir.    
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ÇALGI YAPIM USTALARI: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ 

 

Öğr. Gör. Nihat Ozan KÖROĞLU1 

ÖZ 

Çalgı yapımcılığı müziğe olan ilgi, alaka ve bir şeyler üretme merakı sonucunda 

ortaya çıkan ve müzik camiasının çalgı ihtiyacını gidermek amacıyla faaliyet gösteren bir 

meslek gurubudur. Bu meslek gurubunun gerekliliği ve önemi Türk Müziği alanında icra 

yapan tüm sazendeler tarafından bilinmektedir. Atalarımızın da söylemiş olduğu “Alet işler, 

el övünür.” sözü çalgı yapımcılığının ve çalgı yapım ustalarının önemini en güzel şekilde 

yansıtmaktadır. Bu çalışmada Antalya’da Türk Müziği alanında faaliyet gösteren çalgı 

yapımcılarının isimleri ve yaptıkları çalgılar, yapımcıların yaşlarına göre kronolojik olarak 

sıralanmıştır. Çalgı yapımcıları ile görüşülerek yaptıkları çalgıların özellikleri, kullandıkları 

teknikler hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Bu bilgilerin ışığında, çalgı yapımcılarının 

karşılaştığı sorunlar ve geliştirdikleri teknikler hakkında genel değerlendirmeler ve sonuçlara 

varılmıştır. Geçmişte yaşamış çalgı yapımcılarının çalgı yapım teknikleri hakkında 

günümüzde çok fazla bilgiye sahip olmadığımız için bu makalenin, Antalya’da yasayan çalgı 

yapımcılarının çalgı yapım teknikleri, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların giderilmesi 

açısından bugüne ve geleceğe ışık tutacağı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Müzik, Çalgı, Çalgı yapımcılığı, Çalgı yapım teknikleri 

 

 

 

 

                                                           

1 Akdeniz Üniversitesi, Antalya Devlet Konservatuvarı, Geleneksel Türk Müziği Bölümü, 

nihatozankoroglu@akdeniz.edu.tr 
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INSTRUMENT MANUFACTURES: THE CITY OF ANTALYA EXAMPLE 

ABSTRACT 

Instrument Manufacturing is an occupational group rising interest for music and desire 

for breaking new ground and is active for the purpose of meeting the instrument need of 

musical community. Necessity and significance of this occupational group is known by all 

musicians performs in the field of Turkish Classical Music. "Tool brags strangers" idiom 

reflects the significance of instrument manufacturing and masters ideally. Hereby in this 

study, names of instrument manufacturers in the Turkish Classical Music in Antalya and their 

instruments are ranged by chronologically. It is aimed to get information about the features of 

instruments, techniques they used by interviewing with manufacturers. In the light of this 

information, general considerations and results are gained about problems of instrument 

manufacturers and their techniques they developed. It is thought that, this article will throw 

light on today and future in the field of troubleshooting about techniques of instrument 

manufacturing masters' and their problems hence, we do not have enough information in 

nowadays about the techniques of instrument manufacturers at past 

Key Words: Music, Instrument, Instrument manufacturing, Techniques of instrument 

manufacturing  

1. GİRİŞ 

“Çalgı, müzik yapmak için kullanılan aletlere verilen genel addır (Kalender, 2001: 

160).” Tanrıkorur’a (2003: 56) göre; “müzikte çalgı istisnai birkaç form dışında, 1. Ses 

müziğinin vazgeçilmez eşlik unsuru, 2. Başlı başına bir müzik türü olarak çifte fonksiyona 

sahiptir.” İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar çeşitli çalgılar yapılmıştır. Bu 

çalgılar zamanla gelişip değişerek bugüne ulaşmış, bazıları ise talep görmeyerek ve 

kullanılmayarak varlığını sürdürememiştir. Çalgı yapımcıları, zamanla gelişen teknolojiden 

yararlanarak bu çalgılara gerek teknik gerekse icra bakımından yeni özellikler katmıştır. Fakat 

müziğin temelindeki güzel sese ulaşma arzusu, teknolojiden de yararlanılarak çalgı 

yapımcılığına da yansımış ve çalgı yapımcıları için devamlı gelişen bir süreç olmuştur 

(Çakırer ve Oter, 2009). 
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Konservatuar bünyesinde çalgı yapım bölümlerinin kurulması ile çalgı yapımcılığı 

kurumsal bir kimlik kazanmıştır. Etem Ruhi Üngör çalgı yapımcılarını, çalgı yapım süreci 

bakımından 3 boyutta incelemiştir.   

1- Çalgının üretimin başından sonuna kadar tek elden çıkması,   

2- Çalgının bir bölümünün yapılıp, diğer bölümlerinin de başka yapımcılar tarafından 

yapılması,   

3- Çalgı yapımcısı bir firmanın çalgılarını çeşitli yapımcılara yaptırarak kendi etiketi 

ile satması (Karabıyık, 2011).  

Bu çalışmada Etem Ruhi Üngör’ün sınıflandırmasındaki “1- Çalgının üretimin 

başından sonuna kadar tek elden çıkması” maddesinden yola çıkarak, bu maddede belirtilen 

özellikleri taşıyan çalgı yapımcıları ile görüşülmüştür.  

2. AMAÇ 

Bu çalışmada Antalya ili merkez ilçelerinde yaşayan çalgı yapımcılarını tanımak, çalgı 

yapımcılarının çalgı yapım teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve yaşadıkları sorunları 

ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarının Antalya’da yaşayan çalgı yapımcılarını 

tanıma fırsatı sağlayacağı ve çalgı yapımı ile ilgilenen kişilere yol gösterici olacağı 

düşünülmektedir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

 

1. Antalya ili merkez ilçelerinde yaşayan çalgı yapımcıları kimlerdir? 

2. Çalgı yapımında kullanılan yöntem ve teknikler nelerdir? 

 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırma Modeli 

Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı kullanılmış ve veriler görüşme yoluyla elde 

edilerek yorumlanmıştır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme formu ve doküman analizi gibi 

veri toplama tekniklerinin kullanıldığı ve olayların doğal ortamda, bütüncül bir biçimde 

ortaya konmasına yönelik sürecin izlendiği bir araştırma türüdür (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 

Nitel araştırma yönteminin tercih edilmesinin nedeni, bu araştırmada daha detaylı ve 

derinlemesine bilgi edinmek istenmesidir. 
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3.2. Katılımcılar 

Araştırmaya Antalya Merkez ilçelerinde yaşayan çalgı yapımcıları katılmıştır. 

Katılımcılardan iki kişi ud, iki kişi bağlama, bir kişi ney, bir kişi kanun ve bir kişi de santur 

sazlarını yapmaktadır. Katılımcıların hepsi erkektir. Katılımcıların ikisi üniversite, dördü lise, 

biri ilkokul mezunudur. Katılımcıların gizliliğini korumak için adları yerine A1 ve A7 arası 

kodlamalar kullanılmıştır. A1, A2, A3, A4 katılımcıları en çok deneyime sahip olanlardır. 

Diğer katılımcıların deneyimleri ortalama 6-10 yıl arasındadır. Katılımcılar ile ilgili tüm 

bilgilere Tablo 1’de yer verilmiştir. 

 

Katılımcılar Cinsiyet (K/E) Yaş     Mezuniyet        Yaptığı Çalgı     Deneyim (Yıl)  

A1 E                  43          İlkokul              Bağlama                33 

A2 E              62          Lise                   Ud                         26 

A3 E  49          Lise                   Bağlama               16 

A4 E  62          Üniversite         Ney                       20 

A5 E  32          Üniversite         Ud                         10 

A6 E  43          Lise                   Kanun                    8 

A7 E  27          Lise                   Santur                    7 

Tablo 1. Katılımcıların Özellikleri 

 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Katılımcıların görüşleri görüşme formu yoluyla toplanmıştır. Görüşme formu, kişisel 

bilgiler bölümü, çalgı yapım süreci bölümü ve çalgı yapımcılarının beklentileri bölümü olmak 

üzere toplam üç bölümden oluşmuştur. Görüşme formundaki sorulardan bazıları şunlardır:  

� Yaptığınız çalgıya olan talep durumuna yönelik düşünceleriniz nelerdir? 

� Yaptığınız çalgının yapımıyla ilgili yeni teknikler geliştirilmesi konusunda 

düşünceleriniz nelerdir? 

� Çalgı yapımcılığı mesleğinin daha iyi bir yere gelmesi konusunda beklentileriniz 

nelerdir? 
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3.4. Veri Çözümleme Teknikleri  

Görüşme ile elde edilen veriler katılımcılardan izin alınarak ses kayıt cihazına 

kaydedilmiş ve kayıt altındaki bu görüşmeler kelime kelime çözümlenmiştir. Görüşme ile 

ilgili sorulara yönelik belirlenmiş kategoriler önceden oluşturulmuştur ve araştırmanın 

amacını yansıtmaktadır. Bu kategoriler yapılacak doküman analizinin de temel kategorileri 

olacaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Ortaya çıkan sonuçlar birlikte yorumlanmıştır. 

 

4. Bulgular 

4.1. Malzeme temini 

A1, A3, A5 ve A6 katılımcıları malzeme teminini İstanbul’dan yapmaktadır. A1 ve A5 

katılımcıları aynı zamanda Artvin ilinden de malzeme temin ettiklerini belirtmişlerdir. A4 

katılımcısı özellikle Aydın ve Antakya illerinin malzemelerini tercih ettiğini belirtirken, 

Antalya’dan da yararlandığını söylemiştir. A2, A6 ve A7 katılımcıları da A4 katılımcısı gibi 

yaşadıkları ili tercih ettiklerini yani Antalya’dan da malzeme temin ettiklerini söylemişlerdir. 

 

Katılımcılar   İL 

A1  İstanbul/Düzce/Artvin 

A2  Antalya/ Kocaeli/Konya/Ankara 

A3  İstanbul/İzmir 

A4  Aydın/Antalya/Antakya 

A5  Hindistan/Akşehir/İstanbul/Artvin 

A6  Antalya/ İstanbul 

A7  Antalya 

Tablo 2. Malzeme Temin Edilen İller 

 

4.2. Çalgı yapımında yeni teknikler geliştirme 

Katılımcılardan A7 katılımcısı hariç diğer katılımcılar çalgı yapımında yeni teknikler 

geliştirme konusunda olumlu cevap vermiştir. A1 katılımcısı bağlama yapımında sapı 

takmada ve sap arkasını yuvarlamada yeni aparatlar geliştirdiğini söylemiştir. A3 katılımcısı 

perde sistemleri, cila sistemleri ve tekne sistemleri geliştirdiğinden bahsetmiştir. A4 

katılımcısı ney yapımında yeni teknikler geliştirme konusunda “bugüne kadar ney sazının iç 
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açkısını yaparken törpü kullanılıyordu, şuanda matkap uçları kullanıyorum ve yeni teknikler 

üzerinde çalışıyorum.” demiştir.  

 

4.3. Yapılan ürünlerin değerlendirilmesi 

A4 katılımcısı hariç bütün katılımcılar yaptıkları ürünleri sipariş üzerine yapıp 

sattıklarını söylemiştir. A4 katılımcısı yaptığı ürünleri nasıl değerlendirdiğini “amatör 

korolarda ki neyzen adaylarına hediye ediyorum.” şeklinde ifade etmiştir. 

 

4.4. Çalgı imal etme mekânları 

 

Katılımcılar   İmal Yeri 

A1  Atölye 

A2  Atölye 

A3  Atölye 

A4  Ev 

A5  Atölye 

A6  Atölye 

A7  Ev 

Tablo 3. Çalgıların yapıldığı mekânlar 

 

4.5. Yapılan çalgıya olan talep durumunun değerlendirilmesi 

A1, A2, A4 ve A5 katılımcıları Antalya ilindeki müziksel yapıyı göz önünde 

bulundurarak, yaptıkları çalgılara olan talep durumunun iyi olduğunu belirtmişlerdir. A3 

katılımcısı ise yaptığı çalgıya olan talep durumunun orta düzeyde olduğunu ifade etmiştir. A6 

ve A7 katılımcıları yaptıkları çalgıya olan talebin çok fazla olmadığını, ancak sipariş üzerine 

çalgı yaptıklarını söylemişlerdir.   

 

4.6. Çalgı yapımcılarının başka bir mesleğe sahip olup olmadığının belirlenmesi 

A1 ve A2 katılımcıları çalgı yapımından başka bir mesleğe sahip olmadıklarını 

belirtmiştir. A3 katılımcısı çalgı yapımı dışında ticaret ile uğraştığını, A4 katılımcısı da asıl 
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mesleğinin turizmcilik olduğunu söylemiştir. A5, A6 ve A7 katılımcıları çalgı yapımı dışında 

müzisyen olduklarını ifade etmiştir. 

 

4.7. Çalgı yapımcılarının sorunları ve beklentileri 

A1, A4 ve A6 katılımcıları yetiştirecek elemanlar bulmakta zorlandıklarını, 

beklentilerinin gerçek anlamda hevesli, istekli ve ahlaklı talebeler bulmak ve yetiştirmek 

olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca A1 katılımcısı, çalgı yapımcılarının sorunları ile ilgili “ 

mevcut yönetimin çalgı yapımcılarına karşı tutumunu beğenmiyorum. Çalgı yapımcılığı bir 

meslek gurubu olarak görünmüyor ve bizler bankalardan kredi alırken bile zorluk çekiyoruz.” 

ifadelerini kullanmıştır. A2, A5 ve A7 katılımcıları, Türk Müziği sazlarının daha kaliteli ve 

standart yapılabilmesi için gerekli bazı aletlerin Türkiye’de bulunmasının çok zor olduğuna, 

bunların kolay elde edilebilir hale gelmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Böylece sazların 

kalitesinin kendiliğinden yükseleceğini ifade etmiştir. A3 ve A6 katılımcıları devlet 

desteğinin önemini vurgulamıştır. Bununla alakalı A3 katılımcısı devletin Türk Müziği ile 

ilgilenen öğrencileri teşvik etmesinin gerekliliğinden bahsetmiştir. A6 katılımcısı ise ahşap ve 

kereste temini konusunda Orman Bakanlığı’nın çalgı yapımcılarına destek vermesi gerektiğini 

ifade etmiştir. 

 

4.8. Çırak yetiştirme durumu 

 

Katılımcılar   Çırak Yetiştirme 

A1  Hayır 

A2  Hayır  

A3  Evet 

A4  Evet 

A5  Hayır 

A6  Hayır 

A7  Hayır 

Tablo 4. Çırak yetiştirme durumu 
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5. Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada; Antalya ili merkez ilçelerinde yaşayan çalgı yapımcılarının tanıtılması 

ve çalgı yapımcılığıyla alakalı ilk ağızdan bilgi sahibi olunması amaçlanmıştır. Çalgı 

yapımcılarıyla yapılan görüşmelerden elde edilen sonuçlar şunlardır: 

 

1. Çalgı yapımcıları, yetiştirecek eleman bulmakta zorlanmaktadır. 

2. Çalgı yapımcıları, bir meslek gurubu olarak görülmek istemekte ve bu konuda 

devletten destek beklemektedir. 

3. Çalgı yapımcıları, ülkemizde sahip olamadıkları teknolojik ve teknik imkânlara 

sahip olmak istemektedir. 

 

Çalgı yapımcılığı, güzel sanatların birçok dalında meşk usulü ile yani usta – çırak 

ilişkisi çerçevesinde günümüze kadar gelmiştir. Fakat günümüzde usta- çırak ilişkisinin 

yanında metotlaşma gerekliliği de önemi yadsınamaz bir gerçektir. Çalgı yapımcılığında 

belirli bir standardı ve kaliteyi yakalayabilmek için acilen metotlaşma yoluna gidilmelidir. 

Ülkemizde ki Türk Müziği Konservatuarlarında çalgı yapım, bakım ve onarım bölümlerinin 

sayı olarak artması, çalgı yapımcılığının kurumsal bir nitelik kazanması için önemlidir. 

Ayrıca bu bölümlerde ki eğitim ve öğretimin niteliği de arttırılmalı ve Türk müziği camiasının 

ihtiyacına cevap verecek ölçüde geliştirilmelidir. 

 

Çalgı yapımcılığı bir meslek gurubu olarak görülmeli ve gerekli her türlü devlet 

desteği sağlanmalıdır. Ülkemizde ki çalgı yapımcılarının yurt dışındaki teknolojiye yabancı 

kalmaması için çeşitli kolaylıklar sağlanmalı ve çeşitli teşvikler verilmelidir. Toplumların 

uygarlık ölçütlerinden en önemlisini güzel sanatlar ve ağırlıklı olarak ta güzel sanatların 

önemli bir kolu olan müzik oluşturduğu için, çalgı yapımında ki iyileşme ülkenin 

gelişmişliğine de katkı sağlayacaktır. Müziğe meraklı ve müzikle uğraşan herkesin istediği 

çalgıyı yaşadığı yerde kolaylıkla bulabilmesi, müzikteki gelişiminin ön koşulunu 

oluşturmaktadır.  
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KAMU KURUMU İLE OTEL YÖNETİCİLERİNİN SERBEST ZAMAN 
ALGILAMASI VE DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK BİR KARŞILAŞTIRMA 

      
        Şirvan Şen DEMİR1        Betül YEŞİLTEPE2           Mahmut DEMİR3 

 
ÖZ 
Bu çalışmanın amacı otel yöneticileri ile kamu kurumu yöneticilerinin serbest zaman 
değerlendirme ve algılamalarının karşılaştırılmasını analiz etmektir. Muğla’da 77’si otel 
yöneticisi ve 54’ü kamu kurumu yöneticisi olmak üzere toplam 131 katılımcıdan yüz yüze 
görüşme yöntemi ile veriler toplanmıştır. Çalışmada yapısal ve yakınsak geçerlik sağlandıktan 
sonra analiz üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk olarak iki grup arasında serbest zaman 
algılamalarındaki farklılığı ortaya koymak için t testi yapılmıştır. İkinci aşamada 
değişkenlerin faktör yapısının belirlemek için faktör analiz ve üçüncü aşamada bağımsız 
değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisini belirlemek için regresyon analizi 
yapılmıştır. Her iki grup için yapısal geçerlik de desteklenmiştir. Her iki grup için serbest 
zaman algılamalarına yönelik farklılıklar t testi ve regresyon analizi ile de desteklenmiştir. 
Sonuçta, 8 bağımsız değişkenden 6’sının bağımlı değişkenler üzerinde anlamlı ve pozitif bir 
etkisinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.      
Anahtar sözcükler: serbest zaman değerlendirmesi, serbest zaman algılaması, otel 
yöneticileri, kamu kurumu yöneticileri 
 
THE COMPARISON OF LEISURE TIME EVALUATION AND PERCEPTIONS OF 

HOTEL MANAGERS AND PUBLIC INSTITUTIONS’ MANAGERS 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to analyze the comparison of leisure time evaluation and 
perceptions of hotel managers and public institutions’ managers. Through conducting a face-
to-face interview, a total of 131 questionnaires were collected from hotel managers (77 
participants) and public institutions’ managers (54 participants) in Muğla. The analysis of the 
study was conducted in three phases, after the structural and convergent validity. The first, t 
test was used to examine the difference of the leisure time perceptions between two groups. 
Second, factor analysis was used to examine the underlying factor structure and third, 
regression analysis was used to examine the effect of independent variables on dependent 
variables. Structural validity also was supported separately for both groups. The differences of 
leisure time perceptions between two groups are supported by a t test and regression analysis. 
As a result, it was found that the 6 of 8 independent variables had significantly and positive 
influence on dependent variables. 
Keywords: The leisure time evaluation, the leisure time perceptions, hotel managers, public 
institutions’ managers 
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GİRİŞ 
 
Sanayileşme süreciyle birlikte gelişmeye başlayan bilgi ve teknoloji kullanımı, bireylerin iş 
yaşamında daha verimli çalışmasına da önemli katkı sağlamış ve günlük çalışma sürelerini de 
etkilemiştir. Günlük yaklaşık on altı saat çalıştırılan işgörenlerin çalışma saatlerinin azalması 
sonucunda iş dışı zamanlarının artması ve iyileşen çalışma koşulları ve yaşam standartlarının 
yükselmesiyle serbest zaman etkinlikleri de önem kazanmaya başlamıştır. Modern yönetim 
anlayışıyla, çalışana verilen önem artmış, yıllık izinler, ücretli izinler, dini ve milli bayramlar, 
evlilik, nişan vb önemli gün kutlamaları serbest zamanı arttıran unsurlar haline gelmişlerdir. 
  
Serbest zaman, genel olarak kişinin çalışma saatleri dışında kalan, fizyolojik ve biyolojik 
gereksinimlerini karşılaması ve diğer görevlerini yerine getirdikten sonra geriye kalan, özgür 
ve bağımsız olarak harcayabildiği zaman olarak ifade edilmektedir (Demir vd., 2012). 
Samdahl (1991) da benzer bir yaklaşımla serbest zamanı bir tür özgürlük olarak nitelendirmiş 
ve bireyin bütün zorunluluklarından kurtulduğu, gönüllü ve istekli olarak etkinlikte 
bulunduğu bir yaşam dilimi olarak ifade etmektedir. Serbest zaman etkinliklerinde istek, 
gönüllülük, bireye özgü durum söz konusu olması nedeniyle, bu zamanın nasıl 
değerlendirileceğine ilişkin kararlar çeşitli durumlardan etkilenmektedir (Demir vd., 2012). 
Yapılan araştırmalar bir insanın günde ortalama olarak; on saat çalıştığını, dört saatini ev işi 
ve çocuk bakımı gibi diğer işlere ayırdığını ve en az sekiz saatini de uyuyarak geçirdiğini, 
geriye sadece bir-iki saati kaldığını göstermektedir (Martin, 2012). Bu da serbest zamanın ne 
kadar değerli olduğunu, dolayısıyla bu zamanın etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmenin 
oldukça önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 
  
Günümüzde insanların serbest zamanlarında gerçekleştirdikleri etkinliklerin eğitim düzeyleri, 
meslekleri, medeni durumları ve gelir durumlarıyla yakından ilişkili olduğunu ortaya koyan 
araştırmalarda aile yaşamının da önemli bir etken olarak değerlendirildiği görülmektedir 
(Cropley ve Purvis, 2003; Siegenthaler ve O'Dell, 2000). Yılmaz (1989), serbest zamanın 
değerlendirilme biçim ve niteliğinin, bireysel ve toplumsal işlevlerin gerçekleştirilmesinde 
önemli oranda belirleyici olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla etkili ve verimli şekilde 
değerlendirilmeyen bu zaman, toplum ve birey için zarar verici bir boyuta geçebilir. Aileler 
için de büyük önem taşıyan serbest zaman etkinlikleri, çiftlerin sosyal paylaşımlarda 
bulunarak birbirine bağlamasını ve evlilikte doyuma ulaşmada katkı sağlayabilmektedir. Buna 
karşın, çocuklu ve ebeveynlerin çalıştığı aile yapısında serbest zaman darlığı ortaya çıkmakta 
ve bu zamandaki değerlendirilebilecek etkinlikler azalabilmektedir.  
 
ALAN YAZIN TARAMASI 
 
İnsan yaşamında zaman kavramı, çalışma zamanı ve çalışma dışı zaman olarak iki gruba 
ayrılmıştır. Çalışma dışı zaman da kendi içerisinde; fizyolojik gereksinimler (uyku, yemek, 
temizlik vb), çalışma dışı zorunluluklar (ev işleri, ailesel görevler, bahçe işleri, alış veriş vb) 
ve serbest zaman olarak değerlendirilmektedir (Tel, 2007; Yılmaz, 1989). Serbest zaman, 
genel olarak temel gereksinimler için belirli kısıtlamalardan özgürlüğe geçme, zorluklardan 
kurtulma, işten ve belirli sosyal sorumluluklar yerine getirildikten sonra kalan yaşam dilimini 
ifade etmektedir (Demir vd., 2012; Torkildsen, 1999; Hemingway, 1996). Bireyin çalışma/iş 
saatleri dışında, uykuda geçen, işe gidip gelme ve zorunlu gereksinimleri için (kişisel bakım, 
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yemek gereksinimi gibi) harcadığı zamanın dışında kalan ve istediği gibi kullanabileceği 
zaman olarak (Kır, 2007:311) ifade edilen serbest zaman kavramı, genel zaman içinde bir 
bölümü oluşturmaktadır (Demir vd., 2012). Goodin ve arkadaşları (2005) genel zamanı 
sınıflandırarak yaptıkları açıklamada; birinci durum, iş yaşamında harcanan zamanı, ikinci 
durum evde yapılan işlere (yemek yapma, çocuk bakımı, temizlik, alış-veriş vb) ayrılan 
zamanı, üçüncü durum da kişisel bakım (yemek, uyumak, kendine bakmak vb) için ayrılan 
zamanı kapsamaktadır. Bu kategorideki zamanların bir zorunluluk olduğunu ve bu üç durum 
dışında kalan zamanın da serbest zaman olduğunu belirtmektedir.  
 
“Serbest zaman” ve “boş zaman” kavramları aynı anlamda kullanılmasına karşın temelde bu 
iki kavram arasında farklılıkların olduğu bir gerçektir. Boş zaman, aktif olarak bir etkinlikte 
bulunulmayan zaman aralığı olarak serbest zamanın içinde bir bölüm şeklinde görülmekte ve 
Juniu (2000)’nun serbest zamanın “kültür yaratıcı” (diğer bireylerle etkileşim ve iletişim 
içinde olmak) etkinlikler içerdiği, bunun yanında boş zamanın ise “kültür tüketici” özellik 
taşıdığı yönündeki tespiti bu durumu desteklemektedir. Serbest zaman, özünde farklı niyetleri 
maskeleyici bir özelliğe sahip olarak bireysel ve toplumsal içeriğinin yanında, kurumsal, 
iktisadi, politik ve ideolojik boyutlar taşımakta (Aytaç, 2004) ve bu durumu nedeniyle “boş 
zaman” kavramından farklı algılanmaktadır (Demir vd., 2012). Aytaç (2004) serbest zamanın 
tüketimci kapitalizm için hayati bir pazar olarak gösterildiğini ve kapitalizmin hedefinin 
serbest zaman olduğunu vurgulamaktadır. Diğer yandan Hemingway (1996) serbest zamanın 
bireyin kontrolünden çıkarak bir gereksinimmiş gibi zorunlu etkinlikler alanına 
dönüştürüldüğünden bozulduğunu ve giderek tüketimci bir karaktere büründüğünü öne 
sürmektedir.  
 
Serbest zaman konusu çocuk, genç, yetişkin ve yaşlılar gibi geniş bir kitleyi 
ilgilendirmektedir. Bu sebeple sadece bireyler için değil, aynı zamanda toplumlar için de 
büyük önem taşıyan bir konudur. Kültürün yozlaşmadan gelecek kuşaklara aktarılmasında, 
sağlıklı, mutlu, bilinçli bireyler yetişmesinde serbest zamanın etkin, verimli ve doğru bir 
şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır (Özdağ vd., 2009). Serbest zamanı 
değerlendirme, sahip olunan bu zaman aralığında gerçekleştirilen etkinlikleri ifade etmektedir 
(Kılbaş, 1995). Serbest zaman etkinliklerinin niteliğini açıklayan Uluslararası Serbest 
Zamanları İnceleme Grubu, bu kapsamdaki etkinliği kişinin özgür iradesiyle 
gerçekleştirebileceği dinlenme, eğlenme, bilgi veya becerilerini geliştirme, toplum yaşamına 
gönüllü olarak katılma gibi uğraşılar olarak tanımlamaktadır (Tezcan,1994). 
 
Dumazedier, serbest zaman değerlendirme etkinlik alanlarını, fiziksel, sanatsal, pratik işler, 
entelektüel ve toplumsal etkinlikler olarak beş gruba ayırmıştır (Özer vd., 2009). Buna paralel 
olarak Yılmaz (1989), eleştirel biçimde okumak, nitelikli sanatsal-kültürel etkinliklerde 
bulunmak, nitelikli müzik dinlemek, etkin spor yapmak, bireysel beceriler kazanmak ve onları 
geliştirmek için yapılan etkinlikleri olumlu serbest zaman etkinlikleri olarak 
değerlendirmektedir. Serbest zaman konusunda yapılan bazı araştırmalarda, bu zamanda 
etkinliklere katılmanın en önemli nedenleri olarak; o anı zevk alarak yaşama, iş yaşamından 
farklı şeylerle uğraşma, etkileşimsel açıdan yeni deneyimler yaşama, yaratıcılık ve başarma 
duygusunu yaşayarak kendini gerçekleştirme, toplumsal yarar sağlama gibi durumları ifade 
etmek mümkündür (Crandall ve Lewko, 1976). Bununla birlikte serbest zaman etkinliklerine 
katılma gereksinimleri Pierce (1980)’in ifade ettiği gibi fiziksel ve ruhsal açıdan dinlenme ve 
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rahatlama, bireysel tatmin olarak güç ve üstünlük gereksinimi, bir başka açıdan arayış, yenilik 
ve coşku gereksinimi ve nihayetinde entelektüellik olarak sosyal gereksinimler içinde 
değerlendirilmektedir.  
 
Serbest zamanı değerlendirme bireyden bireye, toplumdan topluma göre farklılık 
göstermektedir. Her birey bu zamanı nasıl değerlendireceğine kendi karar vermesine rağmen 
bu kararı alırken bireyi etkileyen ve etki derecesi de bireyden bireye değişen faktörler 
bulunmaktadır (Demir ve Demir, 2006). Serbest zamanın değerlendirilmesini sosyo- 
demografik özellikler (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, yerleşim yeri), ekonomik 
faktörler (gelir, meslek), toplumsal faktörler (kültür, aile, etkileşim grupları, sosyal sınıflar, 
değerler) ve teknoloji ve kitle iletişimindeki gelişmeler etkilemektedir (Karaküçük, 1999; Tel, 
2007). Bununla birlikte serbest zaman etkinlikleri kültürel özelliklerden ve aktarımlardan 
etkilenmektedir (Haller vd., 2012). İnsanların, düğün, eğlence, sanat, müzik, sportif 
etkinlikleri birbirinden faklılık göstermekte ve kültürlerinin izini taşırken, teknolojideki ve 
kitle iletişimindeki gelişmeler de bireylerin boş zamanlarına etki etmektedir (Haller vd., 2012; 
Tel, 2007). Radyo, televizyon, dergi, kitap, internet olanakları sayesinde bilgilere anında 
ulaşma olanağının gelişmesi nedeniyle kitle iletişim araçları bir konu hakkında karar vermede 
de etkili unsurlar olmuşlardır (Tel, 2007). Dahası kitle iletişim araçlarının günlük yaşam ve 
serbest zaman içindeki etkinliklere hükmedecek düzeye geldiği savunulmaktadır (Aytaç, 
2004). Özellikle televizyon ve internet gündelik hayatta başka etkinlik yapılmasını azaltıcı 
etkiye sahiptir. 
 
Yapılan araştırmalar çiftlerin eğitim düzeylerinin yükselmesiyle serbest zaman yaratma ve 
serbest zamanı kişisel gelişime katkı sağlayacak yönde kullandıkları tespit edilmiştir (Lee ve 
Bhargava, 2004). Eğitim düzeyi ile bireylerin serbest zaman etkinliklerine katılma arasında da 
önemli bir ilişki bulunmaktadır (Sakai, 2010). Eğitim düzeyi arttıkça kültürel ve turistik 
etkinliklere katılma istekleri de artmaktadır (Bahar ve Kozak, 2005). Bununla beraber 
yerleşim yeri, yaşanılan yer ve ortam gerek fiziki çevre gerekse sosyal çevre şartları yönünden 
bireyin serbest zaman etkinliklerine katılmasına ve katılma sıklığına etki edebilecek önemli 
bir faktördür (Demir vd., 2012; Tel, 2007). Yerleşim yerinin kentsel veya kırsal olması o 
yerdeki etkinliklerin çeşitliliği ve niteliğini etkilemekte ve büyük kentlerde sosyal ve kültürel 
etkinlikler kırsal kesimdekilere göre oldukça çeşitlilik göstermektedir (Kaya ve Tutal, 2005).  
 
Serbest zamanın olumlu bir biçimde değerlendirilmesi belli oranda ekonomik yeterlilik 
gerektirmektedir (Yılmaz, 1989). Çünkü harcanabilir gelir, serbest zaman etkinliklerine 
katılmanın ön koşulu olarak görülmektedir (Armstrong ve Mok, 1995). Bu ön koşulu 
gerçekleştirmek çoğunlukla kişinin mesleği ile ilgilidir. Örneğin, turizm hareketlerine, yüksek 
gelir getiren meslek gruplarında çalışan bireylerin, alt gelir grubundaki kişilerden daha sık 
katıldıkları bilinmektedir (Bahar ve Kozak, 2005). Diğer yandan, Ailelerin serbest zaman 
etkinliklerine katılma kararları çocuk sayısı ve yaşı, eşlerin çalışma durumu, meslekleri ve 
yaşadıkları yer ve çevre gibi etkenler tarafından belirlenmektedir (Mattingly ve Blanchi, 
2003; Sullivan, 1996). Bununla birlikte bireylerin katılabilecekleri serbest zaman 
etkinliklerinin düzenlenmesinde organizasyonel açıdan yeterli olanakların da bulunması 
gerekmektedir. Ailelerin serbest zaman etkinliklerini etkileyen bu faktörler çiftlerin 
seçecekleri etkinliğin niteliğine de etki etmektedir. Örneğin, bebek veya küçük çocuk sahibi 
olan aileler turizm hareketlerine daha az katılmayı tercih etmektedir. Oysa ki, ulaşım 
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araçlarının ve ağının gelişmesi, tur operatörleri ve konaklama işletmelerinin çocuk sahibi 
ailelere uyguladıkları kolaylıklar, bu tür ailelerin algısını değiştirmiş bu durum da son yıllarda 
çocuklu ailelerin ve zamanı kısıtlı çiftlerin paket turlara ilgisini arttırmıştır (Çuhadar, 2006; 
Kozak vd., 2000). Sosyal ve kültürel açıdan organizasyon çeşitleri ve sayısının fazlalığı kadar 
bireyleri tatmin edici nitelikte olması, bireylerin serbest zaman etkinliklerine katılmada 
önemli bir rol oynayabilmektedir (Demir vd.,2012; Lee ve Bhargava, 2004).  
 
Serbest zamanı değerlendirme, evli çiftler/eşler açısından farklı bir boyut olarak 
incelenmektedir. Evli çiftlerin, serbest zamanda sosyal ve kültürel etkinliklere katılımlarının 
birlikte olması nedeniyle bireysel karar alma, yerini ortak karara bırakmaktadır. Özgür ve 
bağımsız olarak değerlendirilen serbest zaman eş ile alınacak ortak karara dönüştüğünden, 
bağımlı değerlendirilen zaman olarak dönüşüme uğramaktadır (Mattingly ve Blanchi, 2003). 
Böylece serbest zaman etkinliğine eş ile katılma zorunluluğu, bu zamanın gönüllü olarak 
değerlendirilme durumunu da zayıflatıcı bir etkiye sahiptir. Bununla beraber, iş hayatında 
daha aktif rol almaya başlayan kadının yükümlülüklerinin (çalışma, ev işi yapma, çocuk 
bakma vb) artması nedeniyle serbest zamanının azalması sonucunda çalışan evli çiftlerin 
serbest zaman dilimlerini ortak bir durumda denk getirmelerini de olumsuz etkilemektedir 
(Mattingly ve Blanchi, 2003; Sevilla vd., 2012; Sullivan, 1996). Bireylerin iş yaşamındaki 
yoğunluk serbest zaman etkinliklerini değerlendirmede önemli rol oynayabilmektedir. Aşırı 
yoğunluk pasif dinlenmeye, rahatlık ise aktif bir etkinliğe katılma kararında etkili 
olabilmektedir.  
 
Bireylerin serbest zamanı değerlendirme gereksinimi her yaş grubuna göre farklılık 
göstermekte ve serbest zaman içinde sosyal ve kültürel etkinliklere katılma davranışının yaş 
ile doğrudan ilişkili olduğu belirtilmektedir (Dardis vd., 1994). Genç ve orta yaş grubundaki 
kişilerin daha çok fiziksel güce dayalı aktif etkinlikler yaparken, bunun yanında ileri yaş 
grubundaki kişilerin ise pasif nitelikli etkinlikleri tercih ettikleri görülmektedir (Kaya ve 
Tutal, 2005). Böylece her yaş grubunun katılmış olduğu serbest zaman değerlendirme 
etkinliğinin türü ve sıklığı da değişkenlik göstermektedir (Dardis vd., 1994). Yapılan birçok 
çalışma cinsiyetin de bireylerin serbest zaman etkinliklerine katılmalarını etkileyen önemli 
faktörlerden biri olduğunu göstermiştir (Bittman ve Wajcman, 2004; Taniguchi ve Shupe, 
2012). Kadınların bu tür etkinliklere yönelmesi ile ilgili tutumları ve tercihleri erkeklerden 
önemli ölçüde farklılık göstermekte ve kadınların serbest zamanlarında daha çok pasif, ev içi 
etkinlikleri tercih ederken erkeklerin ise, ev dışı etkinlikleri tercih ettikleri anlaşılmaktadır 
(Kaya ve Tutal, 2005). Yapılan bazı araştırmalarda, medeni durumun bireylerin tutum ve 
davranışlarında etkili olduğu belirlenmektedir. Örneğin, bekar, evli ya da çocuklu olup 
olmama gibi aile yapısıyla ilgili özelliklerin bireylerin turizm hareketlerini veya sosyal 
etkinliklere katılımlarını etkilemektedir (Kozak vd., 2000). Serbest zaman etkinliklerinde 
demografik faktörler önemli bir belirleyici olmakla beraber bireyin ilgi ve alışkanlıkları daha 
etkin bir rol oynayabilmektedir. 
 
Çoğu insanlar serbest zamanlarını değerlendirirken aynı şeyleri yapma, benzer mekanlarda 
bulunma, herkesin okuduğu kitapları okuma ya da filmleri seyretme, kitlesel yönelim içeren 
markaları tüketme peşinde olduğu ve hatta gösterişçi tüketim ve zenginlik göstergesi olarak 
içinde bulunduğu sosyal sınıfın, yaşadığı mahallenin ya da iş/okul arkadaşlarının olduğu 
yerlere gitmenin psikolojik rahatlama duygusunu yaşamaktadır (Aytaç, 2004; Eby, 1998; Fink 
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ve Wild, 1995). Öyle ki, serbest zaman değerlendirme etkinlikleri kişinin, farklı düzeylerde 
güven duygusu kazanmasına, saygınlık ve yaratıcılığını arttırmasına ve kendini 
gerçekleştirmesine katkı sağlamakta (Köknel,1982), kişilerin psikolojik açıdan rahatlamasına 
yardımcı olmakta, sosyalleşmeyi ve kişinin düşünme becerilerini de geliştirmektedir (Özer 
vd., 2009). Serbest zamanın yaratıcı ve olumlu biçimde değerlendirildiğinde birçok zararlı 
alışkanlık ile iş ve sosyal yaşam stres faktörlerinden uzaklaşmada önemli etki yarattığı ve 
bireylerin toplumsal statülerini de arttırdığı bir geçektir (Tezcan,1978).  
 
Alan yazından elde edilen bilgiler ışığında çalışmanın hipotezleri oluşturulmuştur. Otel 
yöneticileri ile kamu kurumu yöneticilerinin serbest zaman değerlendirme kararları üzerinde 
etkili olduğu varsayılan hipotezler dört ana grupta aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, 
hipotezlerin test edilmesi, yorum ve değerlendirmeler ile sonuçları izleyen sayfalarda ilgili 
bölümlerde açıklanmıştır. Oluşturulan hipotezler; 
 
H1a-Kültürel farklılıklar otel yöneticilerinin serbest zaman etkinliklerine katılma kararında 
etkilidir 
H1b-Kültürel farklılıklar kamu kurumu yöneticilerinin serbest zaman etkinliklerine katılma 
kararında etkilidir 
H2a-Organizasyonel yetersizlik otel yöneticilerinin serbest zaman etkinliklerine katılma 
kararında etkilidir 
H2b-Organizasyonel yetersizlik kamu kurumu yöneticilerinin serbest zaman etkinliklerine 
katılma kararında etkilidir 
H3a-İş yoğunluğu otel yöneticilerinin serbest zaman etkinliklerine katılma kararında etkilidir 
H3b-İş yoğunluğu kamu kurumu yöneticilerinin serbest zaman etkinliklerine katılma kararında 
etkilidir 
H4a-İlgi ve alışkanlıklar otel yöneticilerinin serbest zaman etkinliklerine katılma kararında 
etkilidir 
H4b-İlgi ve alışkanlıklar kamu kurumu yöneticilerinin serbest zaman etkinliklerine katılma 
kararında etkilidir 
 
YÖNTEM 

 
Araştırma ölçeği  
 
Alan yazın taramasından elde edilen bilgiler ışığında araştırmacılar tarafından geliştirilen 
ölçek 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların sosyo-demografik 
özelliklerine ilişkin soru ifadeleri (12 adet), ikinci bölümde serbest zaman algılamasına ilişkin 
soru ifadeleri (18 adet) ve üçüncü bölümde ise serbest zaman etkinliklerine katılma kararlarını 
etkileyen faktörlere ilişkin soru ifadeleri (15 adet bağımsız değişken ve 4 adet bağımlı 
değişken)  yer almaktadır. İkinci ve üçüncü bölümü oluşturan soru ifadeleri Likert türü 5’li 
aralıkta (5=kesinlikle katılıyorum…. 1=kesinlikle katılmıyorum) şeklinde yapılandırılmıştır. 
Araştırmada kullanılan ölçek, geçerlik ve güvenirlik çalışması amacıyla ön teste tabi tutulmuş 
ve toplam 32 kişi ile gerçekleştirilen uygulamada sosyal bilimler için kabul edilebilir 
istatistiksel değerlere ulaşılmıştır. 
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Veri toplama 
 
Veriler, Muğla ilindeki kamu kurumu yöneticileri ile Muğla ilçelerinde (Bodrum, Fethiye ve 
Marmaris) bulunan 4 ve 5 yıldızlı otel yöneticilerinden toplanmıştır. Araştırmada 
katılımcılarla ilgili bazı kısıtlamalar getirilmiş olup; 1) Muğla Bölgesinde kamu kurumu ve 
otel işletmelerinde yönetici konumunda olanlar çalışan ve 2) bu yöneticilerin aile yapısına 
sahip olması şeklinde belirlenmiştir. Veri toplama, yöneticilerle yüz yüze görüşme yapılarak 
anket formu aracılığıyla sağlanmıştır. Veri toplama sürecinde kamu kurumu yöneticilerinin 
çekincelerini ortadan kaldırmak amacıyla her biri ile ön görüşme yapılarak çalışmanın 
bilimsel amaçlı olduğu ve Muğla ilindeki tüm kamu kurumu yöneticileri ile görüşme 
yapılacağı ifade edilmiştir. 
 
Veri analizi  
 
Veriler, PASW istatistik programı (Muğla Ün. lisanslı) ile analiz edilmiştir. Katılımcıların 
sosyo-demografik özelliklerine ilişkin veriler yüzdesel olarak tablolar yardımıyla 
sunulmuştur. Likert türü ikinci ve üçüncü bölüm sorularıyla elde edilen veriler için öncelikle 
geçerlik ve güvenirlik analizi yapılmıştır. Sonraki aşamada parça güvenirliği ve değişkenlerin 
faktör yapısını belirlemek için faktör analizi, kamu kurumu ve otel yöneticilerinin 
algılamalarını karşılaştırmak ve hipotezleri test etmek için t testi ve regresyon analizi 
yapılmıştır. Elde edilen bulgular yorumlanarak aşağıda açıklanmıştır. 
BULGULAR 
 
Araştırmada ulaşılan bulgular toplam 131 yöneticiden elde edilen verilerden çıkarılmıştır. 
Verilerin analizi ve bulgularına ilişkin değerlendirme ve yorumlardan önce katılımcıların 
sosyo-demografik özelliklerine yer verilmiştir. Tablo 1’de yer aldığı gibi katılımcıların %59’u 
otel işletmelerindeki yöneticilerden %41’i ise kamu kurumlarındaki görevli yöneticilerden 
oluşmaktadır. Yöneticilerin %77’si erkek ve %23’ü kadın, yarısından fazlası 40 yaşından 
büyük (%52) ve büyük çoğunluğunun (%71) evli olduğu görülmektedir. Kamu kurumu 
yöneticileri içinde otel yöneticilerine göre evli olanların oranı daha yüksektir.   
 
Tablo 1. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri 

 
 

Değişkenler 
Genel  

(n=131) 
Otel 

yöneticileri 
(n=77; %59) 

Kamu kurumu 
yöneticileri 

(n=54; %41) 
n % n % n % 

Cinsiyet 
 

Kadın  
Erkek  

30 
101 

23 
77 

17 
60 

22 
78 

13 
41 

24 
76 

Yaş 
 

< 31 
31-40 
41-50 
>50   

19 
32 
57 
23 

14 
24 
44 
18 

18 
22 
23 
14 

23 
29 
30 
18 

1 
10 
34 
9 

2 
19 
62 
17 

Medeni Durum 
 

Evli 
Bekar/çift 
Boşanmış  

93 
20 
18 

71 
15 
14 

45 
18** 

14 

59 
23 
18 

48 
2* 
4 

89 
4 
7 

Öğrenim durumu 
 

İlköğretim (ilk ve ortaokul) 
Lise 
Üniversite  

5 
32 
94 

4 
24 
72 

5 
32 
40 

6 
42 
52 

- 
- 

54 

0 
0 

100 
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Çocuk durumu 
 

Var 
Yok  

104 
27 

79 
21 

55 
22 

71 
29 

49 
5 

91 
9 

Eşin mesleği 
 

Kamu çalışanı 
Özel sektör çalışanı 
Serbest meslek 
Çalışmıyor  

36 
30 
26 
39 

27 
23 
20 
30 

11 
28 
23 
15 

14 
37 
30 
19 

25 
2 
3 

24 

46 
4 
6 

44 
Pozisyon 

 
Müdür 
Müdür yardımcısı 
Birim müdürü 

59 
34 
38 

45 
26 
29 

36 
11 
30 

47 
14 
39 

23 
23 
8 

43 
43 
14 

Günlük çalışma 
süresi (resmi) 

 

8 saat 
9-10 saat 
11-12 saat 
13 ve + saat 

27 
50 
36 
18 

21 
38 
27 
14 

7 
22 
34 
14 

9 
29 
44 
18 

20 
28 
2 
4 

37 
52 
4 
7 

Aylık gelir 
(Toplam) 

 

<3000 TL 
3000-3999 
4000-4999 
>5000 

27 
35 
32 
37 

21 
27 
24 
28 

12 
16 
17 
32 

15 
21 
22 
42 

15 
19 
15 
5 

28 
35 
28 
9 

Çalışma ve zorunlu 
ihtiyaçlar dışında 

kalan zaman 
(günlük) 

0 saat  
1-3 saat  
4-6 saat  
7 saat ve + 

35 
48 
36 
12 

27 
37 
27 
9 

28 
21 
19 
9 

36 
27 
25 
12 

3 
17 
27 
7 

6 
31 
50 
13 

Serbest zaman 
etkinliklerine ayrı-
lan para (aylık TL) 

 

< 100 
101-300 
301-500 
> 500 

30 
33 
24 
44 

23 
25 
18 
34 

10 
14 
17 
36 

13 
18 
22 
47 

20 
19 
7 
8 

37 
35 
13 
15 

Serbest zamanlarını 
kiminle 

değerlendirdiği 

Yalnız  
Aile 
Arkadaş/akraba 

29 
68 
34 

22 
52 
26 

26 
24 
27 

34 
31 
35 

3 
44 
7 

6 
81 
13 

 * Eşi vefat etmiş olanlar, ** Resmi olarak evli olmayan çiftler 

Kamu kurumu yöneticilerinin tamamı üniversite mezunu iken, otel işletmelerindeki 

yöneticilerin içinde üniversite mezunu olanların oranı %52’dir. Katılımcıların %79’u çocuk 

sahibidir. Katılımcıların eşlerine ilişkin meslek değerlendirmesinde, her iki grup arasında 

farklı dağılım olduğu görülmektedir. Katılımcıların %45’i işletme/kurumu müdürü, %26’sı 

müdür yardımcısı ve %29’u birim müdürü olarak görev yapmaktadır. Bunların yalnızca %21’i 

günlük 8 saat çalışma süresine sahip iken diğerlerinin 8 saat üzerinde çalıştıkları 

görülmektedir. Tablo 1 incelendiğinde otel işletmelerindeki yöneticilerin kamu kurumu 

yöneticilerinden daha yüksek aylık gelire sahip olduğu, buna karşın kamu kurumu 

yöneticilerinin daha fazla serbest zamana sahip olduğu anlaşılmaktadır. Otel işletmeleri 

yöneticileri serbest zaman etkinliklerine daha fazla para ayırmaktadır. Kamu kurumu 

yöneticilerinin %81’i serbest zamanı aile ile birlikte değerlendirirken otel işletmeleri 

yöneticilerinin ancak %31’inin aile ile birlikte serbest zaman etkinlerine katıldıkları 

görülmektedir. 

Araştırmanın geçerli ve güvenilir bir yapıya sahip olduğu verilerin analizinden 

anlaşılmaktadır. Her iki grup için yapılan analizlerde otel işletmeleri yöneticileri için genel 

α=0.87 ve p<.001; kamu kurumu yöneticileri için genel α=0.81 ve p<.001 olarak 

gerçekleşmiştir. Diğer istatistiksel değerlendirme ve sonuçlar faktör analizi ve regresyon 

analizi bölümlerinde açıklanmaktadır. Çalışmada katılımcıların sosyo-demografik 
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özelliklerine ilişkin durum tespitinin ardından serbest zaman etkinliklerine ilişkin 

algılamalarının karşılaştırmalı bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Bu bölümde 

öncelikle her iki gruptan elde edilen veriler t testi ile analiz edilerek katılımcıların serbest 

zaman etkinlikleri konusundaki algılamalarında farklılık olup olmadığı ortaya konulmuştur.  

Otel işletmeleri ile kamu kurumu yöneticilerinin serbest zaman kavramını “evde geçirilen 
dinlenme zamanı” şeklinde algılamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu [t(131)=5.04 p< 
.001] otel yöneticilerinin serbest zamanı evde geçirilen dinlenme olarak algılama düzeyleri 
(X=4.46) kamu kurumu yöneticilerinden (X=3.85) daha yüksektir. Bu durum otel 
yöneticilerinin evde dinlenmeyi daha fazla tercih ettiklerini desteklemektedir. Serbest zaman 
kavramının “ev işleri, tamir, bahçe düzenleme vb zamanıdır” [t(131)=-3.52 p< .01], “evde 
akraba, arkadaş, komşularla geçirilen zamandır” [t(131)=-5.67 p< .01], “dışarıda geçirilen 
konser, maç, sinema, tiyatro vb. için zamandır” [t(131)=-2.06 p< .05], “dışarıda alış veriş için 
geçirilen zamandır” [t(131)=-3.15 p< .01], “dışarıda yeme-içme için geçirilen zamandır” 
[t(131)=-2.91 p< .01], “tatil zamanıdır” [t(131)=-3.28 p< .01] olarak algılamasında her iki grup 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve bu farklılığın kamu kurumu yöneticilerinin lehine 
olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Diğer bir deyişle kamu kurumu yöneticilerinin serbest zaman 
kavramı ile ilgili yukarıda açıklanan ifadelere ilişkin algılama düzeylerinin otel yöneticilerine 
göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Diğer yandan otel yöneticileri ile kamu kurumu 
yöneticilerinin serbest zamanı “evde film izleme, müzik dinleme, kitap okuma vb zamanıdır” 
[t(131)=-.53 p> .05], “dışarıda geçirilen aktif spor yapma zamanıdır” [t(131)=-.79 p> .05], 
“aylaklık etme zamanıdır” [t(131)=1.34 p> .05] olarak algılamalarına ilişkin anlamlı bir 
farklılık bulunmamıştır. 
 

Tablo 2. Katılımcıların serbest zaman algılamalarına yönelik karşılaştırma (t testi) 

DEĞİŞKENLER GRUPLAR n X SS t P 

Evde geçirilen dinlenme zamanıdır Otel  77 4.46 .68 
5.04 .001 

Kamu  54 3.85 .71 

Ev işleri, tamir, düzenleme vb. 
zamanıdır 

Otel  77 3.83 .72 
-3.52 .001 

Kamu  54 4.29 .77 
Evde akraba, arkadaş, komşularla 
geçirilen zamandır 

Otel  77 3.62 .78 
-5.67 .003 

Kamu  54 4.36 .69 
Evde film izleme, müzik dinleme, 
kitap okuma vb zamanıdır 

Otel  77 2.87 1.36 
-.53 .599 

Kamu  54 3.01 1.43 
Dışarıda geçirilen konser, maç, 
sinema, tiyatro vb. için zamandır 

Otel  77 2.35 1.41 
-2.06 .042 

Kamu  54 2.85 1.34 
Dışarıda alış veriş için geçirilen 
zamandır 

Otel  77 3.74 .65 
-3.15 .002 

Kamu  54 4.18 .87 

Dışarıda geçirilen aktif spor yapma 
zamanıdır 

Otel  77 2.43 1.45 
-.79 .431 

Kamu  54 2.63 1.41 
Dışarıda yeme-içme için geçirilen 
zamandır 

Otel  77 3.91 .56 
-2.91 .004 

Kamu  54 4.23 .72 

Tatil zamanıdır Otel  77 3.70 .66 -3.28 .001 
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Kamu  54 4.15 .87 

Aylaklık etme zamanıdır Otel  77 3.98 .80 
1.34 .185 

Kamu  54 3.79 .81 

Dinlendirir Otel  77 4.16 .78 
3.07 .003 

Kamu  54 3.75 .64 
Sosyalleştirir Otel  77 4.38 .76 

5.94 .001 
Kamu  54 3.50 .95 

İş stresinden uzaklaşma Otel  77 3.98 .86 
-2.97 .004 

Kamu  54 4.39 .71 
Aile bağlarını güçlendirir Otel  77 4.15 .71 

-2.84 .008 
Kamu  54 4.47 .64 

Arkadaşlık bağlarını güçlendirir Otel  77 4.43 .68 
2.78 .006 

Kamu  54 4.07 .77 

Sosyal yaşam doyumu sağlar Otel  77 4.11 1.34 
.09 .925 

Kamu  54 4.09 1.44 
Ruhsal rahatlama sağlar Otel  77 4.17 .74 

2.38 .016 
Kamu  54 3.91 .67 

Fiziksel rahatlama sağlar Otel  77 3.41 1.19 
-1.10 .272 

Kamu  54 3.68 1.16 

 
Serbest zaman etkinliklerine katılmanın bireyler üzerinde belirli etkileri olduğu alan yazın 
taramasında ortaya konulmuştur. Buradan hareketle otel yöneticileri ile kamu kurumu 
yöneticilerinin serbest zaman etkinliklerinin bireyler üzerinde öngörülen ifadeleri algılama 
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Diğer bir deyişle serbest zaman 
etkinliklerine katılmanın bireyleri “dinlendirir” [t(131)=3.07 p< .01], “sosyalleştirir” [t(131)=5.94 
p< .01], “arkadaşlık bağlarını güçlendirir” [t(131)=2.78 p< .01] ifadelerini algılama düzeyleri 
otel yöneticileri lehine, “iş stresinden uzaklaşma” [t(131)=-2.97 p< .01], “aile bağlarını 
güçlendirir” [t(131)=-2.84 p< .01] ifadelerinin algılama düzeyleri kamu kurumu yöneticileri 
lehine anlamlı bir farklılık yaratmıştır.  
Demir ve arkadaşlarının (2012) yapmış oldukları çalışmada serbest zaman etkinliklerine 
katılmanın bireyler üzerinde belirli olumlu sonuçlar yarattığı vurgulanmaktadır. Bu çalışmada 
da otel yöneticileri ile kamu kurumu yöneticilerinin serbest zaman etkinliklerine katılmanın 
bireylere “ruhsal rahatlama sağlar” [t(131)=2.38 p< .05] ifadesi algılamasında otel yöneticileri 
lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Buna karşın, bireylere “sosyal yaşam doyumu 
sağlar” [t(131)=.09 p> .05] ve “fiziksel rahatlama sağlar” [t(131)=-1.10 p> .05] ifadelerine ilişkin 
algılamalarda anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. 
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Tablo 3. Faktör analizi sonuçları (özet) 
 

FAKTÖR GRUPLARI OTEL YÖNETİCİLERİ KAMU KURUMU YÖNETİCİLERİ 

DS AVO X SS α p DS AVO X SS α p 

Kültürel farklılık 5 36.35 4.21 .77 .91 .001 5 34.87 4.05 .83 .84 .01 

Organizasyonel yetersizlik 4 17.29 3.82 .79 .88 .001 4 12.72 3.97 .83 .81 .03 

İş yoğunluğu 3 14.64 3.67 .81 .85 .001 3 11.06 3.32 .79 .81 .001 

İlgi ve alışkanlıklar 3 10.08 3.22 .92 .83 .001 3 8.95 3.54 .87 .76 .04 

DS: Değişken Sayısı 
AVO. Açıklanan Varyans 
oranı 
SS: Standart Sapma 

Genel α =0.87; F=42.047; 
KMO=0.825;  Bartlett's Test of 
Sphericity=3906.082; p<.001; 
TFY=78.36; Genel Ort.=3.73 

Genel α =0.81; F=29.117; 
KMO=0.803;  Bartlett's Test of 
Sphericity=3216.252; p<.001; 
TFY=67.60; Genel Ort.=3.72 

 
Veri analizinde ulaşılan bulguların katılımcıların özelliklerine göre gruplandırılarak 
yorumlanması çalışma açısından olukça önemlidir. Bu nedenle verilerin otel yöneticileri ve 
kamu kurumu yöneticilerine göre karşılaştırmalı ve değişkenlerin gruplarını belirlemek 
amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Tablo 3’de özet olarak sunulan veriler incelendiğinde her 
iki katılımcı grubunda toplam açıklanan varyans oranı içinde “kültürel farklılıklar” faktörünün 
önemli bir orana sahip olduğu görülmektedir. Bu faktör grubunu temsil eden değişkenler “aile 
içinde ortak karar alamama”, “eşlerin serbest zamanı kendi arkadaşları ile değerlendirmesi”, 
“eşler arası kültürel farklılıklar”, “aile içi kuşak çatışması” ve “eşlerin serbest zaman 
etkinliklerine birbirinden bağımsız katılmayı tercih etmesi” olarak ifade edilmiştir.  
 
Diğer yandan “organizasyonel yetersizlikler” faktörünün de serbest zaman etkinlikleri için 
önemli bir faktör olduğu görülmektedir. Özellikle etkinlik, liderlik ve yönetim,  tesis ve araç-
gereç konularındaki yetersizlikler serbest zaman etkinliklerini değerlendirmede önemli 
unsurlar olarak bireylerin kararlarını etkileyebilmektedir. Bireylerin (kendisi ve/veya eşi) “iş 
yoğunluğu”nun da serbest zaman etkinliklerinde önemli bir faktör olarak görülmesi 
istatistiksel olarak da anlamlı çıkmıştır. Özellikle aile içinde ortak serbest zaman yaratmanın 
oldukça güç olduğu bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte, bireylerin “ilgi ve alışkanlıkları” 
da serbest zaman etkinliklerine katılma açısından karar vermeyi etkileyebilmektedir.    
 
Serbest zaman etkinliklerine katılma kararında önemli rolü olduğu düşünülen bu faktörlerin 
hem otel yöneticileri hem de kamu kurumu yöneticilerinin kararlarını ne derece etkilediğinin 
belirlenmesi gerekmektedir. Araştırmada bu durumun net bir şekilde açıklığa kavuşturulması 
için her iki gruptaki katılımcıların serbest zaman etkinliklerine katılma kararı üzerinde, faktör 
analizi sonucu oluşan bağımsız değişkenlerin etkisini belirlemek amacıyla regresyon analizi 
yapılmıştır. Regresyon analizinin her iki gruba farklı uygulanmasının temel amacı, grup 
özelliklerinin farklılık göstermesi ve iki grup arasında karşılaştırma yapılabilmesidir.   
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Tablo 4. Regresyon analizi sonuçları (Serbest zaman etkinlik kararı) 
 

BAĞIMSIZ 
DEĞİŞKENLER 

BAĞIMLI DEĞİŞKENLER  

Otel yöneticilerinin serbest zaman 
etkinliklerine katılma kararı 

Kamu kurumu yöneticilerinin serbest 
zaman etkinliklerine katılma kararı 

ββββ T p ββββ t P 

SABİT   2,423 ,072   2,501 ,043 

Kültürel farklılık ,381 4,551 ,000 ,117 1,416 ,112 

Organizasyonel yetersizlik ,066 ,978 ,442 ,208 2,552 ,011 

İş yoğunluğu ,221 2,439 ,016 ,163 2,883 ,007 

İlgi ve alışkanlıklar ,197 2,326 ,019 ,602 8,055 ,001 

 F=19.072;  R=61; R²= .39; Düzeltilmiş 
R²=.36 

F=28.183;  R=.67; R²= .45; Düzeltilmiş 
R²=.43 

 

Regresyon analizi sonuçlarına göre, otel yöneticilerinin serbest zaman etkinliklerine katılma 
kararı üzerinde ailenin kültürel özelliklerinin önemli bir etkisi olduğu, ulaşılan değerlerin 
istatistiksel açıdan da anlamlı ve geçerli olduğu görülmektedir (t=4.551 ve p<.05). Buna 
karşın kamu kurumu yöneticilerinin serbest zaman etkinliklerine katılma kararında aile 
yapısındaki kültürel farklılıkların bir etkisinin olmadığı ve buna ilişkin regresyon analizi 
sonuçlarının da istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (t=1.416 ve p>.05). 
Diğer bir deyişle katılımcıların aile yapısındaki “kültürel farklılıklar”ın otel yöneticileri 
açısından serbest zaman etkinliklerine katılma kararını etkilerken, kamu kurumu 
yöneticilerinin serbest zaman etkinliklerine katılma kararı üzerinde etkili olmadığı 
görülmüştür. Serbest zaman etkinliklerine yönelik “organizasyonel yetersizlik” otel 
yöneticilerinin bu tür etkinliklerine katılma kararları üzerinde etkili olmadığı (t=.978 ve 
p>.05), ancak kamu kurumu yöneticilerinin kararlarını etkilediği görülmektedir (t=2.552 ve 
p<.05). Regresyon analizine göre “organizasyonel yetersizlik” faktörünün her iki grup 
açısından farklı sonuçlar ortaya çıkardığı görülmekte ve farklılığın temelinde sosyo-
demografik özellikler olduğu kadar katılımcıların sahip olduğu olanaklar da etkili 
olabilmektedir. 
 
İnsanların iş yaşamında yoğun bir şekilde çalışmaları fiziksel ve ruhsal olarak yorulmalarına 
neden olabilmekte ve bu durum aynı zamanda sosyal yaşama da yansıyabilmektedir. Özellikle 
iş yoğunluğunun yarattığı olumsuzluklar sosyal yaşamda bireyleri pasif dinlenmeye yönelttiği 
gibi tam aksine aktif dinlenme olarak çeşitli etkinliklere de katılmada itici bir rol 
üstlenebilmektedir. Regresyon analizi sonuçlarında otel yöneticileri ile kamu kurumu 
yöneticilerinin serbest zaman etkinlikleri üzerinde “iş yoğunluğu”nun etkisine yönelik 
bulgular bireylerin iş yaşamında yoğun bir şekilde çalışmaları, bu tür etkinliklere katılmalarını 
etkilediğini ortaya koymaktadır. “Kültürel farklılıklar” ve “organizasyonel yetersizlik” 
faktörlerinin aksine “iş yoğunluğu” hem otel yöneticileri (t=2.439 ve p<.05) hem de kamu 
kurumu yöneticilerinin (t=2.883 ve p<.05) serbest zaman etkinliklerine katılma kararları 
üzerinde etkili olan bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Buna benzer bir sonuç da “ilgi ve 
alışkanlıklar” faktörüne aittir. “İlgi ve alışkanlıklar” faktörü otel yöneticilerinin serbest zaman 
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etkinliklerine katılma kararlarını etkilediği gibi (t=2.326 ve p<.05) kamu kurumu 
yöneticilerinin de kararları üzerinde etkili olan önemli bir faktör olarak ortaya çıkmıştır 
(t=8.055 ve p<.05). Herhangi bir etkinliğe katılma, yalnızca olanaklar ve zamana bağlı 
gerçekleşen bir durum değildir. Çünkü ilgi ve alışkanlıkların etkinliklere katılma ya da 
katılmama konusunda önemli bir belirleyici olduğu söylenebilir. 
 
Tablo 5. Hipotezlere ilişkin test sonuçları 
 

FAKTÖRLER t p Hipotez ölçümü 

H1a “Kültürel farklılıklar” otel yöneticilerinin serbest zaman 
etkinliklerine katılma kararında etkilidir 

4,551 ,000 Desteklendi 

H1b “Kültürel farklılıklar” kamu kurumu yöneticilerinin serbest 
zaman etkinliklerine katılma kararında etkilidir 

1,416 ,112 
Desteklenmedi 

H2a “Organizasyonel yetersizlik” otel yöneticilerinin serbest 
zaman etkinliklerine katılma kararında etkilidir 

,978 ,442 
Desteklenmedi 

H2b “Organizasyonel yetersizlik” kamu kurumu yöneticilerinin 
serbest zaman etkinliklerine katılma kararında etkilidir 

2,552 ,011 
Desteklendi 

H3a “İş yoğunluğu” otel yöneticilerinin serbest zaman 
etkinliklerine katılma kararında etkilidir 

2,439 ,016 
Desteklendi 

H3b “İş yoğunluğu” kamu kurumu yöneticilerinin serbest zaman 
etkinliklerine katılma kararında etkilidir 

2,883 ,007 
Desteklendi 

H4a “İlgi ve alışkanlıklar” otel yöneticilerinin serbest zaman 
etkinliklerine katılma kararında etkilidir 

2,326 ,019 
Desteklendi 

H4b “İlgi ve alışkanlıklar” kamu kurumu yöneticilerinin serbest 
zaman etkinliklerine katılma kararında etkilidir 

8,055 ,001 
Desteklendi 

 
Araştırma hipotezlerine ilişkin değerlendirme ve sonuçlar tablo 5’de yer almaktadır. H1b ve 
H2a hipotezleri dışındaki tüm hipotezler desteklenmiştir. “Kültürel farklılıklar” faktörünün 
kamu kurumu yöneticilerinin ve “organizasyonel yetersizlik” faktörünün de otel 
yöneticilerinin serbest zaman etkinliklerine katılma kararında etkili olmadığı ve dolayısıyla 
H1b ve H2a hipotezleri analiz sonuçları itibariyle desteklenmemiştir. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ      
 
İş yaşamı ve zorunlu temel gereksinimlerin dışında kalan serbest zaman bireyler açısından 
oldukça önemlidir. Özellikle sosyal yaşamın etkin bir şekilde değerlendirilmesi kadar aile 
yaşamı için de pozitif etkiler yaratabilen bu zaman diliminde, iş yaşamının yorgunluğundan 
kurtulmanın ötesinde aile bireylerinin birlikte gerçekleştireceği etkinlikler ruhsal ve fiziksel 
açıdan da önemli etkiler yaratabilmektedir. Serbest zaman etkinliklerine katılma kararı aile 
bireylerinin farklı tercihleri nedeniyle etkin bir şekilde değerlendirilemeyebilir. Çünkü bu 
farklılık zaman zaman aile içinde bireyleri birbirinden bağımsız serbest zaman etkinliğine 
katılma kararına neden olabilmektedir.  
 
Bu çalışmada serbest zaman etkinliklerine katılma kararının kamu ve özel sektörde yönetici 
olarak çalışan bireyler açısından karşılaştırması yapılmıştır. Öncelikle serbest zaman kavramı 
algılamasına yönelik olarak hazırlanan değişkenlerin t testi ile analizi gerçekleştirilmiştir. Otel 
yöneticileri için serbest zaman etkinliği daha çok evde pasif dinlenme olarak geçirilen bir 
zaman şeklinde algılanmaktadır. Bununla birlikte aylaklık etme olarak da yüksek düzeyde 
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algılanmaktadır. Bunun temelinde otel işletmelerinin dinamik ve sürekli etkinliğin olduğu bir 
yer olması ve yöneticilerin de belirli bir süre daha sakin ortamları tercih etmesinin olduğu 
söylenebilir. Kamu kurumu yöneticileri ise, evde geçirilen zamanı yine başka bir etkinlikle 
değerlendirerek daha aktif bir şekilde değerlendirmektedir. Bu gruptakiler ev işleri, tamir 
işleri, bahçe düzenleme vb işlerle uğraşılan zaman olarak algıladığı gibi sosyalleşme olarak; 
akraba, arkadaş, komşularla da geçirilen zaman olarak da algılamaktadır. Serbest zamanın 
dışarıda geçirilerek değerlendirilmesinde; konser, maç, sinema, tiyatro vb. etkinlikler, alış-
veriş, restoranda yeme-içme ve günübirlik ya da kısa süreli tatil zamanı olarak kamu kurumu 
yöneticilerinin otel yöneticilerine göre daha yüksek düzeyde algıladıkları sonucu ortaya 
çıkmıştır. Diğer bir deyişle kamu kurumu yöneticileri serbest zamanı dışarıda 
değerlendirmeyi daha yüksek oranda tercih etmektedir. 
 
Serbest zaman etkinliklerinin birey üzerindeki etkileri açısından bir karşılaştırma yapıldığında 
otel yöneticileri dinlendirici, sosyal ilişkileri geliştirici ve arkadaşlık bağlarını güçlendirici 
etkinlerini kamu kurumu yöneticilerine göre daha yüksek düzeyde algılarken, kamu kurumu 
yöneticileri ise, iş stresinden uzaklaşma ve aile bağlarını güçlendirici etkisini otel 
yöneticilerine göre daha yüksek düzeyde algılamaktadır. Bununla birlikte serbest zaman 
etkinliklerinin her iki grup açısından önemli etkilerinin olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 
Serbest zaman etkinliklerine katılmanın bireyler üzerindeki etkileri sonuçta sosyal, fiziksel ve 
ruhsal açıdan değerlendirilebilmektedir (Fink ve Wild, 1995; Sabiston ve Crocker, 2008). Bu 
araştırmada ulaşılan sonuçlardan birisi de bu tür etkinliklerin bireylerin ruhsal açıdan bir 
rahatlama sağladığı yönündedir. Bu durum alan yazında benzer çalışmalarla (Demir vd., 
2012; Ragheb ve Beard, 1982; Siegenthaler ve O'Dell, 2000) paralellik göstermekte olup her 
iki grup yöneticiler açısından algılamalarda anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Buna karşın 
serbest zaman etkinliklerinin bireylerde fiziksel rahatlama ve sosyal yaşam doyumu açısından 
gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu durum serbest zaman kavramının 
algılanmasının gruplar açısından önemli bir sonucu olarak değerlendirilebilir.  
 
Otel yöneticileri ile kamu kurumu yöneticilerinin serbest zaman etkinliklerine katılma kararını 
etkileyen faktörlerin birbirinden farklı olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. Aile yapısındaki 
kültürel farklılıkların sonucu olarak bireylerin ortak karar almada zorlanmaları ve zaman 
zaman birbirlerinden bağımsız etkinliklere katılmaları gibi durumlara neden olabilmektedir. 
Araştırmada otel yöneticileri açısından kültürel farklılıkların serbest zaman etkinliklerine 
katılma kararını etkilemesi ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçların çıkmasının temelinde, 
farklı kültürel özelliklere sahip kişilerle evliliklerin olması, çalışma ortamının çok farklı 
kültürleri bir arada bulundurması, kültürel yozlaşma, iş ve arkadaş çevresinin farklı özellikler 
taşıması gibi etkenler olabilir. Organizasyonel yetersizliklerin otel yöneticileri açısından 
serbest zaman etkinliklerine katılma kararını etkilememesinin temelinde, olaylara daha 
profesyonel olarak bakmaları, benzer organizasyonları işletme olarak kendilerinin de yapması 
gibi nedenler bireylerin değerlendirmelerinde etkili olabilmektedir. Kamu kurumu yöneticileri 
açısından ise, organizasyonun her yönüyle tam olması, kamu kurumlarındaki otoriter yönetim 
ve onun sonucunda var olan tüm olanakların kullanılması düşüncesi nedeniyle serbest zaman 
etkinliklerine katılma kararında organizasyonel yetersizlikler etkili olabilmektedir. 
Dolayısıyla “kültürel farklılıklar” ile “organizasyonel yetersizlikler” faktörlerinin her iki 
yönetici grubu açısından farklı algılanma ve kararları üzerindeki etki düzeyi içinde bulunulan 
sektörün genel özelliğini de yansıtabilmektedir. Serbest zaman etkinliklerine katılma kararı 
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üzerinde hem otel yöneticileri hem de kamu kurumu yöneticilerinin “iş yoğunluğu” ile “ilgi 
ve alışkanlıkları”nın etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  
 
Bu araştırmada ulaşılan bulgular otel yöneticileri ile kamu kurumu yöneticilerinin serbest 
zaman kavramı algılaması, serbest zaman değerlendirmesi ve serbest zaman etkinliklerine 
katılma kararının etkileyen faktörler açısından önemli sonuçları ortaya koymuştur. Her iki 
yönetici grubu açısından farklılıkların olduğu kadar benzer algılama ve değerlendirmelere de 
rastlanmıştır. Bununla birlikte bu çalışmada ulaşılan sonuçların tüm sektör, bölge ve ülke 
düzeyinde genelleştirilmesi söz konusu olamaz. Verilerin toplandığı Muğla Bölgesindeki 
oteller ile kamu kurumlarında görevli yöneticilerin sosyo-demografik özellikleri ile diğer 
sektör ve bölgedekilerin sosyo-demografik özellikleri aynı olamayacağı gibi bunun dışında 
pek çok faktör de etkili olabilmektedir. Bir diğer kısıtlama ise, verilerin toplandığı 
yöneticilerin aile (çocuklu/çocuksuz) veya çift (resmi veya gayri resmi) olmalarıdır. Bunun 
nedeni ise, serbest zaman etkinliklerine katılma karar sürecinde birlikte yaşadıkları diğer 
bireylerinde rolü olmasıdır. Sonuç olarak, her iki yönetici grubu açısından serbest zaman 
etkinliklerine katılma kararları üzerinde “iş yoğunluğu” ile “ilgi ve alışkanlıklar” faktörünün 
etkili olduğu, “kültürel farklılıklar” faktörünün otel yöneticilerinin, “organizasyonel 
yetersizlikler” faktörünün ise, kamu kurumu yöneticilerinin serbest zaman etkinliklerine 
katılma kararları üzerinde etkili olduğu görülmüştür. 
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19. Y.Y.’DAN CUMHURİYETE OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAN 
DEVRALINAN GİRİŞİMCİLİK MİRASI1 

 
Bengü Doğangün Yasa2 

 
Özet: 
 
Üretim ve istihdamın artışında önemli bir rol oynayan girişimcilik, ekonomik gelişmenin 

merkezinde yer alan bir kavram olmuştur. Bu yüzden Türk girişimci sınıfının izlediği yol, 

iktisat tarihimizde önemli bir yere sahiptir. 

Kapitalizmi üretememiş olan Osmanlı Devleti, Cumhuriyet’e de bu mirası devretmiştir. Türk 

girişimci sınıfının tarihi bu yapı üzerinde şekillenmeye başladığından, Osmanlı Devleti’nde, 

19.y.y.’dan Cumhuriyet’in kuruluşuna  kadar geçen dönemin girişimcilik tarihi açısından 

incelenmesi önem taşımaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Girişimcilik, Girişimci 

 
Abstract 

 
The notion of entrepreneurship which has an active part of increasing  production and 

employment, is in the center of economic development. Therefore   the way which Turkish 

entrepreuner class followed, is important for Turkish economic history. 

The Ottoman Empire couldn’t generate the capitalist system and devolve this heritage to the 

Republic. The Turkish entrepreuner class began to build on this construction.  Therefore it is 

so important that study the Entrepreunership History in Otoman Empire from 19.century to 

Republic.   

Keywords: The Enrepreunership, The Entrepreuner 

 
 
 

                                                   
1 Bu çalışmada Bengü Doğangün Yasa tarafından hazırlanan ve Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
tarafından 2010 yılında kabul edilen ‘’1923’den Günümüze Türkiye’de Girişimciliğin Tarihi’’ isimli yüksek 
lisans tezinden yararlanılmıştır. 
2 Arş.Gör., Kocaeli Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü, bengudogangun@gmail.com 
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1.GİRİŞ 
       

     İktisat bilimi içerisindeki önemi geç anlaşılmasına rağmen, bugün girişimcilik ekonominin 

önemli yapı taşlarından biri olarak görülmektedir. Yapılan çalışmalar, yüksek girişimcilik 

faaliyetlerinin, ekonomik büyümenin ortalamanın üzerinde gerçekleşmesini sağladığını ortaya 

koymaktadır. Bireysel ve toplumsal anlamda refah yarattığına inanılan girişimciliğin 

geliştirilmesi konusu tüm ülkelerin ekonomi politikalarının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. 

    Türkiye’de özel girişimciliğin geçirdiği evrimi, kapitalizminin geçirdiği evrimden 

soyutlamak imkânsızdır. Kapitalist ekonomik büyümenin temel taşı olarak 

niteleyebileceğimiz özel girişimciler, Türkiye’de kapitalizminin geçirdiği evrim 

doğrultusunda ve kapitalist gelişmenin içeriğinde serpilip büyüme şansına sahip olmuştur. 

  Bu çalışmanın amacı; 19. y.y.’dan Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar geçen sürede, girişimci 

sınıfın gelişimini etkileyen düşünce ortamını ve uygulanan politikaları inceleyerek, Osmanlı 

Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne devredilen girişimcilik mirasını değerlendirmektir. 

 
2.   TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FARKLI 

MODELLER 
   

Türkiye’de girişimcilik ortamının değerlendirilebilmesi için bir modele ihtiyaç olduğu 

açıktır. Batı toplumlarının gösterdiği ilerlemeyi ve bunun için de girişimcinin rolünü ortaya 

çıkaran modeller arasında, Max Weber’in modeli önemli bir yere sahiptir. Türkiye üzerine 

yapılan araştırmalarda bu modele müracaat edilerek girişimcinin rolü ve yeri 

anlamlandırılmaya çalışılmıştır.  

Max Weber kapitalist sistemin ortaya çıkışının Protestanlığın içsel özellikleri ile ilgili 

olduğunu vurgulamıştır. Aynı gelişmenin Doğu ve İslam medeniyetlerinde görülmemiş 

olmasının temel sebebi olarak ‘’patrimonyal’’ sistemi göstermiştir. Weber’e göre Doğu 

medeniyetlerinin gelişim süreci içerisinde merkeziyetçi eğilimlerin ağırlığı sebebiyle özerk bir 

yapılanmayı barındıran kent tipleri gelişmemiştir. Dolayısıyla İslam ülkeleri Batı ülkelerinin 

gelişim sürecine benzer bir durumu yaşayamamıştır 3.  

İslam dünyasında “geri kalmışlığın” nedenini arayan ya da kapitalizmin neden bu 

toplumlarda doğmadığını sorgulayan araştırmacıların birçoğu, Max Weber’in bu alandaki 

çalışmalarının etkisi altında kalmıştır. Örneğin Fransız filozof ve yazar E. Renan “İslam 

                                                   
3 Bryan Turner, Max Weber ve  İslam,  (Çev: Yasin Aktay), Ankara, Vadi Yayınları, 1991, ss. 70-72 
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dininin ilerlemeye engel teşkil ettiği”  fikrini savunmuştur.  Renan’a göre İslam medeniyetinin 

geri kalmasının temel sebebi yine İslamiyet’tir. İslamiyet, bilim ve felsefeye baskı yaparak 

onları yok etmiştir. Renan’ın bu yaklaşımı, Müslüman aydınlar üzerinde büyük etki 

yaratmıştır. İslamiyet’in bir din olarak ilerlemeye engel olmadığı konusu üzerinde 

araştırmalar yapılmaya başlanmıştır4.  

2.1.    TÜRK İKTİSATÇILAR TARAFINDAN OLUŞTURULAN MODELLER  

     Osmanlı ekonomik zihniyeti ve ekonomi politiği konusunda anılmaya değer nitelikteki ilk 

çalışmalar şüphesiz Sabri Ülgener’in çalışmalarıdır. Weber’in modeli başta olmak üzere 

Batı’da üretilmiş yaklaşım ve paradigmalardan hareketle Osmanlı zihniyeti ve ekonomi 

politiğini tanımlamaya çalışan Ülgener5; tarih boyunca İslam dininin ticareti son derece 

geliştirdiği dönemlerin de olduğunu, İslamiyet’te bizzat Peygamber’in ticareti teşvik ettiğini 

ve devletin piyasaya müdahalesine de karşı çıkmış olduğundan söz etmiştir6. Fakat daha sonra 

ekonomik daralma dönemlerinde  "ortaçağ zihniyeti" ağır bastığını, ticaretin hor görüldüğünü, 

devletlerin narh gibi uygulamalarla sermaye birikimini kösteklediğini ve girişimcinin yerine 

ortaçağ esnafı ve kanaatkârlık ahlakının hâkim olduğundan bahsetmektedir7. Osmanlı Devleti 

feodalizmden kapitalizme geçmek için gerekli olan zihniyet değişimini yaşamamıştır. 

Kapitalizme ilk itkiyi verecek insan, kapitalizme geçisi sağlayacak zihniyetin taşıyıcılığını 

yapamamış ve dolayısıyla Ortaçağ zihniyetine geri dönüş yaşanmıştır. Ülgener’in esnaflaşma 

ve içe kapanma olarak gördüğü Ortaçağ zihniyeti de Osmanlı ekonomik ve toplumsal 

düzeninde bir ‘’intihata’’, farklı bir ifade ile çözülüşe neden olmuştur.8  

    Weber’in riyazî insanı (Protestan Batı) ile Ülgener’in zahid insanı (Müslüman Osmanlı-

Türk) yüzyıllar boyunca zıt olarak kalmıştır.  Ülgener, Osmanlı ekonomik düzleminin 

rasyonelleşememesini batınî9 tasavvufun etkisinde kalmasına bağlamaktadır. Osmanlı’nın 

kapitalizme geçememesinin en önemli nedeni batınî tasavvuftur. Esnaf ve zanaatkârlara farklı 

bir dünya görüşü yansıtan tasavvuf; hizmete hazır, kaderci bir kitleyi etkilemiş, fonksiyonel 

aklı işleterek bu dünyaya yönelik bir dürtü vermek yerine tarikat ahlâkı pasif ve uysal bir alt 
                                                   
4 Yıldırım Ergün (2005), “Toplumsal Gelişme Açısından Protestanlık ve İslam”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, Sayı 12, s. 8 
5 Mehmet Bulut, Osmanlı Ekonomi Politiği’ne Yeniden Bir Bakış, Bilig, Yaz 2012, Sayı: 62, s.66 
6 Sabri Ülgener, Darlık Buhranları ve İslam İktisat Siyaseti, Ankara: Mayaş Yayınları, 1989, s. 117 
7 Ülgener, a.g.e., s. 148 
8 Eda Yazıcıoğlu, İktisadi İnhitat Tarihimizin Ahlak ve Zihniyet Meseleleri Üzerine Bir İnceleme, YBAD 
Lisansüstü Seminer Çalışmaları, No: 1, Eylül 2009, http://yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr/eyazicioglu.pdf  
9 Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her 
türlü bilgi, öğreti) 
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tabaka ruhiyatını işlemiştir. Batınîliğin etkisinde kalan tasavvuf Osmanlı-Türk insanını ‘’anti-

maddeci davranışa’’  mahkûm ederek insanların kanaatkâr bir karaktere sahip olmasına neden 

olmuş, ortalama faaliyet düzeyi geçimlik-götürü düzeyinde kalmıştır10.  

       Batı dünyası, Kalvinizm ile dindar insanı iş ve meslek adamı olarak ekonomik düzleme 

taşımış, sağlıklı bir iş organizasyonu kurmuştur. Ancak, Osmanlı Devleti’nde din ( İslamiyet) 

ile ekonomik düzlem arasında müslüman girişimcinin dinini ekonomiye taşıdığı bir köprüden 

söz edemeyiz. Çünkü Osmanlı Devleti’nde Weber’in vurguladığı “dervişçe riyazet”  ( 

tasavvufi perhiz) hiçbir zaman Batı’daki gibi bir meslek ahlâkı haline dönüşmemiştir11. 

Osmanlı-Türk insanı ekonomik hayata ilgisiz kalmış ve dinine gösterdiği özeni ekonomik 

hayata yansıtamamıştır. Ticaret alanında sadece Hacı Şakir ve Hacı Muhiddin Ali Bekir, 

Webergil anlamda dinine gösterdiği titizliği ekonomik hayata taşıyan kişiler olmuşlardır12. 

       Girişimci sınıfın oluşmamasının diğer bir nedeni ise; “ilm-i tedbir-i devlet” anlayışıdır. 

Bu anlayışa göre devlet her şeyin üstünde konumlanmıştır13. Devlet ekonomiye hakim bir 

konumdadır ve ekonomiyi bireylerin eline bırakmak istememektedir. Kontrol bireylerin eline 

geçerse, ekonomik güce sahip bir sınıfın ortaya çıkma olasılığı mevcuttur. Servet sahibi bir 

girişimci sınıf devletin gücünü tehdit edebilir. Devlet bunu istememiş ve kuralları kendisi 

belirlemiştir. İktisadi sistemde bu müdahaleciliğin olması Osmanlı-Türk insanının iktisadi 

hayatı kendi kararları ile şekillendirememesine, aksine sonuçlarına katlandığı bir düzeni 

kabullenmesine yol açmıştır. Bunun sonucunda, sistemli iktisadi karar birimleri ortaya 

çıkamamış; iktisadi çıkarların peşinde koşulması ve bir maksimizasyon ilkesi etrafında 

birleşilmesi mümkün olmamıştır. Kısacası sistem kendi çıkarları peşinde koşan girişimci ve 

kapitalist bir sınıfın oluşmasını engellemiştir14. 

       Bu olumsuzluklara karşın, Osmanlı toplumunda günlük ve geçimlik kazanç peşinde 

koşan insanlar olmuş ancak, bu insanların iktisadi ahlâkı, mal ve servet biriktirmeye yönelik 

olmamıştır. Mevki ve yükselme ile birlikte ele alınan mal mülk edinme isteği Osmanlı’nın bir 

diğer yüzünü yansıtmaktadır. Ülgener, bu zihniyetin katı bir tabakalaşmanın hakim olduğu 

Ortaçağ’da sadece yüksek tabakaya mahsus bir anlayış da olmadığını; orta ve aşağı tabakanın 
                                                   
10 Ahmet Güner Sayar, 1998, Bir İktisatçı’nın Entellektüel Portresi: Sabri F. Ülgener, İstanbul, Eren 
Yayıncılık, s.308-310 
11 Ahmet Güner Sayar, 1998, s.306 
12 Ahmed Güner Sayar, 2001, Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Ekonomik, Kültürel ve Devlet Felfesine Ait 
Değişmeler, Ötüken, İstanbul, s:53 
13 Sayar, 2001,s.123 
14 Sayar, 2000, s,138 
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asıl iddiasının mevki edinme ve zenginleşme isteğinin bir göstergesi olduğunu 

söylemektedir15. 

Türkiye’de girişimciliğin gelişimini daha iyi anlamamızı sağlayacak bir model de 

Mehmet Genç’in modelidir. Buna göre Osmanlı ekonomik sisteminin üç temel unsuru  

Osmanlı-Türk insanının girişimci-kapitalist birey olamamasına yol açmıştır. Bu unsurlar iaşe 

yada provizyonizm ilkesi, gelenekçilik ve fiskalizmdir. İaşe ilkesi, ekonomik faaliyete tüketici 

açısından bakan görüşün dayandığı ilkedir. Buna göre ekonomik faaliyetin amacı, insanların 

ihtiyacını karşılamaktır. Bu yüzden üretilen malların kaliteli, ucuz ve bol olması, yani piyasada 

mal arzının olabildiğince yüksek tutulması gerekmektedir. Osmanlı devletinin bu ilkeyi geçerli 

kılmak için, üretim ve ticaret üzerinde sıkı bir müdahalede bulunduğu belirtilmektedir16. 

Osmanlı ekonomik sisteminin ikinci ilkesi gelenekçiliktir. Bu ilke, sosyal ve ekonomik 

ilişkilerde yavaş yavaş oluşan dengeleri ve eğilimleri mümkün olduğunca koruma, değişme 

eğilimlerini engelleme ve değişim ortaya çıktığında onu ortadan kaldırma iradesini hâkim 

kılmaktır. Bu konuda korunacak ilk denge, üretim ile tüketim arasındaki dengedir ve tüketimi 

artıracak nitelikteki her değişme bertaraf edilmektedir17.  

Osmanlı ekonomik sisteminin üçüncü ilkesi ise fiskalizmdir. Bu ilkeye göre devletin 

gelirlerini azamileştirmek, giderlerini ise asgariye indirmek esastır. Fakat giderlerin arttığı, 

ekonomide teknolojik yeniliğin olmadığı dönemlerde, fazla giderleri ağır vergilerle 

dengelemek gerekmiş, bu da büyük sorunların doğmasına yol açmıştır. Devlet üretimde 

verimlilikten ve dolayısıyla ekonomik gelişmeden çok kalite ve ihtiyaç tatminine önem 

vermektedir. Bu yüzden kâr hadleri üzerinde genel bir baskı bulunmakta ve bu durum bir 

yandan burjuva sınıfının doğmasını önlerken, öte yandan imalat faaliyetlerinin cazibesini 

azaltmaktadır18. 

Bu ilkeler ile mevcut iktisadi sistemin sahip olduğu düzenin korunması amaçlanmış, 

sistem çeşitli kısıtlamalara yol açmıştır. Bu da Osmanlı insanın bireyciliğinin, dolayısıyla da 

girişimcilik ruhunun gelişmesini engellemiştir.  

Kapitalizm temelde üreticilerin kendileri için değil, pazar için üretim yaptıkları ve sürekli 

sermaye birikimini amaçladıkları bir sistemdir. Kapitalist üretimin asıl hedefi salt tüketim 

                                                   
15 Sabri Ülgener, 1991, İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, Der Yayınları, İstanbul, s.108 
16 Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, İstanbul: Ötüken Yayınları, 2003, s. 45-48. 
17 Genç, a.g.e, ss. 48-50. 
18 Genç, a.g.e., ss.50–52. 
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değil, sürekli sermaye birikimidir. Oysa Osmanlı’nın sahip olduğu ekonomik sistemi ve bu 

sistemin dayandığı temel ilkeler; bireycilik ve kişisel çıkar, özel mülkiyet, Pazar için üretim, 

serbest rekabet, sürekli sermaye birikimi gibi kapitalizmin temelini oluşturan ilkelerden 

farklılıklar arz etmektedir. Sürekli devlet gözetimi ve boyunduruğu altında bulunan bireyin 

kendi başına, kişisel çıkarını gözeterek, kâr amacıyla çaba sarf etmesi düşünülemez, devlet 

karşısında birey olarak reayanın girişimde bulunması, birikim sürecine girmesi 

beklenemezdi19.  

Osmanlı ekonomisinin geleneksel yapısı ve girişimciliğin gelişime ilişkin Şerif Mardin’in 

değerlendirmesi ise şöyledir: "Osmanlı Devleti, başlıca ekonomik politikasını kırsal kesimden 

vergi alımını azamileştirme çabasına dayandıran mali bir devlettir20. Ziraat yapılan yerlerin 

özel mülkiyete konu olmadığı Osmanlı İmparatorluğunda toprağın mülkiyeti devlete ait 

olmuştur21. Devlete ait topraklar, büyüklüğüne göre, belli bir miktar vergi vermek ya da belli 

sayıda asker yetiştirmek üzere tımarlı sipahilere verilmiştir. Tımarlı sipahiler toprağın 

mülkiyetine sahip olmadıklarından, onu tasarruf etme hakları da olmamıştır. Dolayısıyla 

tımarın verasetle de geçmesi mümkün olmamıştır. Hatta tımar sahiplerinin mali özerklikleri 

bile yoktur. Dolayısıyla onların arasından Batılı anlamda bir ‘burjuva sınıfının’ oluşması 

olanaklı olmamıştır. Toprağı işleyen köylüye gelince, Osmanlı toplumunda her köylü ailesine 

bir çift öküz ile sürülebilecek olan tapulu toprak tahsis edilmiş, fakat mülkiyeti devlete ait 

olduğu için satılması, hibe ve vakıf edilmesi yasaklanmıştır. Babadan oğla geçen bu topraklan 

köylünün kendisinin işletmesi şart olmuştur. Devlet, gelirlerinin büyük bir kısmını bu sınıftan 

aldığı vergiler dolayısıyla sağlamaktadır. Bu durum devletin reayayı korumak için azami 

çabayı göstermesi sonucunu doğurmuş, bu yüzden ayanlık önlenmiş ve ticarette kâr hadlerine 

müdahale edilmiştir22.  

3.   GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN DÜŞÜNCE ORTAMI 
 
1908 yılında örgütlenmiş olan İttihat ve Terakki Cemiyeti yarı-sömürge şeklinde, siyasi 

ve iktisadi açıdan Avrupa’ya bağımlı hale gelmiş bir devleti devralmışlardır. Artarak devam 

eden kapitülasyonlar ülkenin hem siyasi hem de iktisadi açılardan emperyalizmin denetimi 

altına girmesine sebep olmuştur. İttihat ve Terakki’nin temel çerçevesini çizen unsurların 
                                                   
19 Zafer Toprak, Türkiye'de Ekonomi ve Toplum (1908-1950) Milli Iktisat - Milli Burjuvazi, İstanbul: Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları, 1995, s. 2. 
20 Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İstanbul: İletişim Yayınları, 1994, s. 207. 
21 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu, Toplum ve Ekonomi, İstanbul: Eren Yayıncılık, 1993, s.3. 
22 İnalcık, a.g.e, ss.1-4. 
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oluşumu belirli tarihsel gelişmelerden etkilenmiştir. Bu gelişmeler Tanzimat dönemiyle 

ilişkilendirilebilir. Tanzimat ile birlikte ortaya çıkan ve Cumhuriyet dönemine kadar aktarılan 

iki temel düşün akımından bahsedilebilir. Bu iki akım Tanzimat’a bir tepki olarak oluşan 

‘’Yeni Osmanlılar’’  hareketi içerisinden meydana gelmiştir. Yeni Osmanlılar içinde 

birbirinden çok farklı ideolojiler bir arada gelişmiştir. Bunlar İslamcılıktan, sosyalizme kadar 

uzanan oldukça geniş bir bakış açısı oluşturmaktadır. Girişimcilik ortamını etkileyen 

politikalar bu iki düşünce akımı açısından değerlendirilebilir.  

 Yeni Osmanlılar içerisindeki asıl ayrım 1902 Jön Türk Kongresinde belirginleşmiştir. 

Prens Sabahattin kişilerin liberal bir düşünce ortamı içinde bireysel yeteneklerini 

kullanabilmeleri için ‘’teşebbüs-i şahsilik’’ düşüncesini  ve ‘’âdem-i merkeziyetçiliği’’ 

savunmuştur. Prens Sabahattin bireyci kişilik özelliklerini taşıyan bireylerin yetiştirilmesini 

istemiştir. Özel girişimin desteklenmesi gerektiğini her fırsatta vurgulamıştır.  

Bu kanadın karşısında Ziya Gökalp’in temsil ettiği ‘’mefkûreci’’ düşünce yapısı 

görülmektedir. Mefkûrecilik, ‘’idealist milliyetçilik’’ anlamına gelmekte olup, liberalizme de 

sosyalizme de benzememektedir. Kavramın iktisadi ifadesi Gökalp’de ‘’solidarizm’’ ve 

‘’mesleki temsilcilik’’ olarak tanımladığı kavramlarla örtüşmektedir. Amacı eski lonca 

esnafını ve modern meslek zümrelerini devletin ekonomik desteği ile kalkındırmak ve modern 

bir burjuvazi yaratmaktır. Bu burjuvazi hem milli hem de milliyetçi olacaktır. İçeriden yetişen 

bir ‘’kapitalist sınıf’’ olacak, bu sınıf milliyetçi bir karakter sergilediğinden sınıflar arası 

çatışmalar olmayacaktır23. 

İttihat ve Terakki’yi oluşturan grubun görüşleri temel olarak ‘’milli iktisat- milli 

burjuvazi’’ düşüncesine dayanmaktadır. Tanzimat’tan itibaren liberalleşme sürecine giren 

Osmanlı’da, ticareti ellerinde bulunduran gayrimüslimlerin ve yabancıların etkinliği artmıştır. 

II. Meşrutiyet liberalizmi, Tanzimat’tan beri süregelen Müslüman-Gayrimüslim iş bölümünü 

daha da belirginleştirmiştir. Geleneksel Müslüman Osmanlı sanatkârı ve esnafı, rekabet 

faziletinden yoksun oluşu ve ‘bir lokma bir hırka’ ile yetinişi nedeniyle mülksüzleşmiş, 

yoksullaşmıştır. 19.y.y.’ın başlarında loncaların çözülmesiyle çöküş süreci başlamıştır. Bir tür 

sosyal dayanışma örgütü olan loncaların II. Meşrutiyet ile kaldırılmasıyla, iktisadi liberalizme, 

                                                   
23 Türkiye’de Üniversitelerde Okutulan İktisat Üzerine, der. Fikret Görün, Niyazi Berkes, Ekonomik Tarih 

ile Teori İlişkileri Açısından Türkiye’de Ekonomik Düşünün Evrimi, ODTÜ Yayınları, 1972 , s. 54. 
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diğer bir deyişle ticaret ve girişim özgürlüğüne ortam hazırlanırken, usta-kalfa-çırak 

dayanışmasıyla varlığını sürdürebilen Müslüman küçük üreticiye de ölümcül bir darbe 

vurmuştur. Böyle bir ortamda yeşeren Türk ulusçuluğu, liberalizme, özellikle iktisadi 

liberalizme bir tepkinin sonucu ortaya çıkmıştır24. 

İttihat ve Terakki üyeleri, özellikle İngiliz ve Fransız emperyalizmine karşı, millî iktisat 

denemesine girişmişler, 1914'de kapitülasyonları kaldırıp, devletin para basma yetkisini 

Osmanlı Bankası’nın elinden alarak, tarım ve sanayiyi özendirecek yeni bir gümrük sistemi 

kurmuşlardır. Ayrıca Devlet eliyle millî tüccar yaratma politikası gütmeye başlamışlardır. 

İttihat ve Terakkinin başlattığı bu millî iktisat çabalarında Almanların büyük etkisi olmuştur. 

Türk ulusçuluğunun iktisadi boyutu millî iktisat, büyük ölçüde Alman iktisat geleneğinden 

esinlenmiştir. Milli İktisat görüşü, gerekirse savaşın yarattığı kıtlık koşullarından yararlanarak 

ve devlet desteği ile bir yerli ve milli burjuvazinin yetiştirilmesi gerektiğini; bunun hem 

mümkün hem de kalkınma ve modernleşme için zorunlu olduğunu ileri sürmüştür25. Tarih, 

Osmanlı aydınlarını nihayet ulusal bir devlet kurma zorunluluğuna kadar getirdikten sonra 

Gökalp’in ‘’halkçılık’ ve ‘’sınıf mücadelesiz’’ ekonomik kalkınma görüşleri, ‘’Şarklı’lıktan 

Garplı’lığa’’ geçiş sürecini yöneten Atatürk devrimleri ile birleşerek İkinci Dünya Savaşı 

dönemine kadar sürmüştür26.  

Osmanlı Devletinin son dönemlerini oluşturan 1908–1922 yılları çok sayıda savaş ve 

ayaklanmalarla oldukça zor geçmiştir. Bu yıllarda atılan adımlar kapitalizme doğru emekleme 

çabalarına sahne olmuştur. Dönemdeki siyasi aktörleri olan İttihatçılar ve 1919 sonrasında 

çoğunlukla bu grubun meydana getirdiği Kemalist devrimciler, devletin yarı-sömürge 

statüsünü kırmaya çalışarak bir Türk burjuvazi sınıfı yaratmaya çabalamışlardır. Oldukça zor 

koşullar altında karşılarına çıkan büyük problemlerle baş etmeye çalışan grubun en büyük 

problemlerinden birinin ise, aslında oluşturmaya çalıştıkları grubun, bulundukları toplumda 

bir toplumsal tabanının mevcut olmaması olduğu söylenebilir. Toplumda yer alan küçük 

burjuvazi sınıfı ticaret açısından gelişmiş ve bu nedenle komprador özellik taşıyan ve büyük 

oranda yerli Gayri Müslimlerden oluşan bir gruptur. Bu grubun ülkenin iktisadi ve siyasi 

                                                   
24 Toprak, a.g.e., s. 4. 
25 Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, İstanbul: İmge Yayınları, 2007, s. 27 
26 Niyazi Berkes, a.g.e., s. 55 
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çıkarlarını Türk’ler kadar düşünebilmesi ve göz etmesi mümkün olmadığından, bu görevi 

İttihatçılar ve sonrasında Kemalistler üstlenmişlerdir27.  

4. GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN POLİTİKALAR 

Osmanlı toplumunda fabrika üretimine geçmek ve müteşebbis sınıf yaratmak çabaları 

Tanzimat dönemi ile birlikte başlamıştır. Özellikle 19. yüzyıl sonlarına doğru müteşebbis 

sınıfın zayıf olmasının zararları fark edilmiş, teşebbüs fırsatları genişletilerek Türkiye'de 

‘’müteşebbis bir sınıf’’ oluşturulmak istenmiştir. Bu istek doğrultusunda müteşebbis sınıfı 

güçlendirmeye yönelik bazı faaliyetlerde bulunulmuştur. Özellikle II. Meşrutiyet döneminin 

iktisadî uyanışın başladığı dönem olarak nitelenmesi mümkündür. Bu dönemde milli 

ekonominin geliştirilmesi ile bir girişimci sınıfın yaratılması özdeş kabul edilmeye 

başlanmıştır. ‘’Millî İktisat’’ görüşüne uygun uygulamalarla, Müslüman-Türk grup 

girişimciliğe yönlendirilmeye çalışılmıştır28.  

Milli İktisat görüşüne göre modernleşmek ve kalkınmak için yerli bir burjuvazi sınıfı 

yaratmak ve geliştirmek bir zorunluluk olarak düşünülmüş ve gerekirse bunun devlet 

desteğiyle sağlanması gerekliliğine inanılmıştır. Bir toplumun kapitalizm sistemine entegre 

olması ve ulusal bir ekonomiye dönüşebilmesi için bu koşulun sağlanması gerekli görülmüş, 

hatta olumsuz görünen bazı savaş koşulları bu amaca giden yolda mubah görünmüştür29.  

Osmanlı Devleti’nde 17.y.y.’dan III. Selim’e kadar devamlı askeri yenilgiler ve büyük 

çaplara varan toprak kayıpları ile fütuhat kapısının kapanması sonucu, çözülme süreci yerini 

çöküşe bırakmıştır. Bu süreç devlet otoritesini harekete geçirmiş ve yıkılışa engel olacak 

tedbirlerin aranması ile sonuçlanmıştır. Fakat sürekli biçimde ordunun ıslahının hedeflenmiş 

olduğu reformlar uygulanarak, iktisadi bir bakış açısıyla sorunların çözümü yoluna 

gidilmemiştir30.  

Ekonomik hayata ve ticarete bir bütün olarak yaklaşımı ‘’antimerkantil’’ bir zihniyetin 

ürünü olan Osmanlıların, Batı’da Merkantilizm’den beri üretilen iktisadi fikirlerle tanışması 

III. Selim’in reformları ile olmuştur. Osmanlı tarihinde III. Selim ile birlikte Batı’ya açılma 

girişimi somut bir zemine oturmaya başladığı dönemlerde Avrupa’da aydınlanma felsefesi en 

                                                   
27 Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, İstanbul: İmge Yayınları, 2007, s. 23 
28 Altıparmak, Aytekin. “ Türkiye’de Cumhuriyetin İlk Yıllarında Müteşebbis Sınıfının Gelişimi”, Erciyes 
Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı : 13, 1998, s.65-66 
29 Boratav, age, s.29  
30 Ahmed Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesi’nin Çağdaşlaşması, 2.baskı., İstanbul, Ötüken Yayınları, 
2000, s. 167 
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etkin düşünce akımıdır. Bu yaklaşım aklın üstünlüğünü savunurken Batı insanının madde 

karşısındaki tavrı da oluşmuştur. Aydınlanma akımına yabancı kalmayan ilk devir klasik 

iktisat düşüncesi de ‘‘laisser faire’’i bireyin davranışına işliyor, onu da rasyonalizme 

bağlayarak evrensel bir iktisadi sistem kurmayı hedefliyordu. III. Selim’in reform hareketleri 

sonucu imparatorluk bünyesine girmesi söz konusu olan iktisat düşüncesi Adam Smith’in 

İngiliz politik iktisadı olmuştur. II. Mahmut döneminin son dönemlerinde ( 1829-1839 ), 

Batılı gazeteci, seyyah ve diplomatlar Klasik iktisat düşüncesini, ağırlıklı olarak ekonomik 

liberalizmi, sistemli biçimde Osmanlı düşüncesine aktarmaya çalışmışlardır31. Özellikle 

Tanzimat ile birlikte siyasal ve iktisadi alanlarda liberalizm birçok yandaş bulmuş, 

Aydınlanma Çağı Fransız düşüncesi Osmanlı liberallerini yönlendiren temel düşün akımını 

oluşturmuştur. Bu akım Liberal çağın bireyciliğini gündeme getirmiştir. II. Meşrutiyet ile 

birlikte Osmanlı devlet anlayışı yeni bir boyut kazanmış, mali devlet yerine iktisadi devlet 

görüşü belirginleşmiştir32. Bu tarihten sonra ‘’serbesti’’ kavramına yazında sık sık 

rastlanılmaya başlanmış, ‘’serbest-i ticaret’’ benimsenmiş, ‘’serbest-i rekabet’’ iktisadi 

yaşamda temel yönlendirici olmuştur. ‘’Bundan böyle birey girişimci kılınacak, teşebbüs-i 

şahsi Osmanlı toplumunun yaşam felsefesini oluşturacaktır’’33.  

Osmanlı Devleti’nde ekonomik liberalizmin içselleştirilmesinin başlangıcı 1838 Ticaret 

antlaşması olmuştur. İngiltere’de yaşanan sanayi devrimi ile İngiltere’nin 19. yy başlarından 

itibaren kapitalist dünya pazarındaki iktisadi ilişkileri yaygınlaşmaya ve derinleşmeye 

başlamıştır. Buna paralel olarak Osmanlı-İngiliz arasındaki ticarette de gelişmeler 

görülmüştür. Osmanlılar açısından İngiltere ile yapılan ithalat ve ihracat kalemlerinde ciddi 

artışlar olmuştur. 1838 İngiliz-Osmanlı ticaret sözleşmesiyle Osmanlı İmparatorluğu’nun 

kapitalist dünya piyasası ile bütünleşmesinde yeni bir dönem başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin 

devam eden dönemlerde bazı Avrupa devletleriyle sözleşmeler yapmalarıyla, Osmanlı 

ekonomisi Avrupa’daki sanayi birikimi için açık bir pazar haline gelmeye başlamıştır. Pamuk 

Osmanlı Devleti’nin Avrupa ülkeleriyle olan dış ticaret hacimlerini incelediği çalışmasında, 

1840-1913 arasında sabit fiyatlarla ihracatın 10 kat, ithalatın ise 12 kat arttığını göstermiştir34. 

                                                   
31 Sayar, a.g.e., ss. 168-169 
32 Toprak, a.g.e., s. 2 
33 Ahmed Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesi’nin Çağdaşlaşması, 2.b., İstanbul, Ötüken Yayınları, 2000, s. 
205 
34 Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Dünya Kapitalizmi 1820-1913, 1984, Ankara: Yurt Yayınları, s:24 
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Osmanlının serbest dış ticarete açıldığı dönemde, ülke içindeki girişimci sınıf, ya da diğer 

bir deyişle varlıklı yerli sınıf bu gelişmeyi sevinçle karşılamıştır. Hatta 1820’lerde bir toprak 

beyinin, ‘’Dış ticareti desteklemek ve kolaylaştırmak hükümetlerin önemli bir görevidir, 

çünkü arazilerimizi ve ürünlerimizi servete dönüştüren temel unsur ticarettir.’’ şeklindeki 

ifadesi, yerli varlıklı kişilerin, serbest ticareti kendi çıkarlarına uygun gördüklerini ortaya 

koymaktadır35. Aynı şekilde azınlık Türk girişimcilerde serbest ticaretten yana bir tavır 

sergilemişlerdir. 

1838 sözleşmesi ve ardından diğer Avrupa devletleriyle yapılan benzer sözleşmeler, 

yabancıların Osmanlı üzerinden sahip oldukları kapitüler haklarını arttırmış, Osmanlı Devleti 

içerisinde, vergiler ve yasalar bağlamında yabancılara Türk-Müslüman girişimcilere oranla 

sayısız avantajlar sağlayan ayrıcalıklı bir konum sağlamıştır. Antlaşmaya göre Osmanlı 

tüccarları ödemeye devam ettiği halde, İngiliz tüccarları iç gümrüklerden muaf olacaklar, 

istedikleri gibi iç ticarete girebileceklerdir36. Bu da bize Cumhuriyet öncesi ve sonrası 

dönemindeki girişimcilerin neden genellikle azınlıklar olduğunu gösteren önemli bir ipucu 

olarak görünmektedir. 

Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonlarla yabancılara sağladığı avantaj, sanayi devriminin 

oluşturduğu rüzgârla birleşince devletin ithalat ağırlıklı dış ticareti hızla artmıştır. Artan bu dış 

ticaretin yurtiçindeki ortağı ise gayri Müslimler olmuştur. Avrupa şirketlerinin Osmanlı liman 

şehirlerine açtıkları acentelerde, aracı olarak gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarını 

çalıştırmaları, Müslüman tacirleri giderek saf dışı bırakmıştır. Osmanlı vatandaşı 

gayrimüslimlerin Avrupalı şirketlere aracılık yapmasıyla başlayan süreç nedeniyle, 19.y.y. 

başlarında Müslüman orta sınıfın hızla gerilediği görülmüştür. Hatta çoğu kez ufak çaptaki 

ticareti bile azınlıklar ele geçirmiş, dolayısıyla Müslüman bireylere edinilebilecek temel 

meslek, devlete memur olmak olmuştur37.  

 Bu dönemde yaşanan farklı bir gelişme, yabancılarla birlikte yerli azınlık tüccarlara da 

tanınan imtiyazların 1820’lerin sonunda Müslüman kesime de tanınması ile ‘Hayriye 

Tüccarları’nın oluşmasıdır. Mehmet Genç Hayriye Tüccarları’nın, Batı’nın rekabeti 

                                                   
35 David Urquhart, Turkey and its Resources, London: Saunders and Otley, 1833, s. 200 
36 Lonca’dan Oda’ya, İstanbul Ticaret Odası’nın 125.yılı Anısına, 2007,s. 104 
37 Stefanos Yerasimos,  Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye, 2. Cilt, İstanbul: Belge Yayınları, 1987, s. 24 
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karşısında yerli sermayedar oluşturmanın ve onları korumanın ilk girişimi olduğunu 

söylemektedir38.  

1838 Baltalimanı Ticaret Antlaşması’ndan bir yıl sonra ilan edilen Tanzimat Fermanı, 

taşıdığı ekonomik ruh itibari ile 1838’in kesin bir uzantısı olmaktadır. Tanzimat Fermanı 

öteden beri yasallaşmak isteyen özel mülkiyetçi eğilimleri pekiştirmesi, dolayısıyla asırlardır 

Osmanlı Devleti’nin ekonomik yapısında kesin ve etkin bir söz sahibi olmuş ‘mutlak 

mülkiyet’ anlayışına indirdiği darbe ile 1838 Ticaret antlaşmasına çok şey borçludur39.  

Tanzimat Fermanı ile özel mülkiyeti ve dolaylı olarak şahsi teşebbüsü kanunlar önünde 

koruyacak ve güvence altına alacak yeni bir iktisat anlayışı doğmasına zemin hazırlanmıştır40. 

Ferman Osmanlı Devleti’nin ‘’birey’’ine kendi mesuliyet alanından önemli bir parçayı 

vermesinin resmi bir belgesi olmuştur. Böylelikle Türk tarihinde ilk defa devlet otoritesi 

bağımsız bireyin varlığını kabul etmiştir41.  

Tanzimat Fermanı içerdiği vergi düzenlemeleri, mal ve can güvenliğinin sağlanması 

yolundaki önlemler, askeri sistemdeki değişiklikler bakımından ele alındığında Türk 

girişimcilik tarihi açısından önem taşımaktadır. Yüksek görevlerde bulunanların biriktirdikleri 

servetin, ölümlerinden sonra devlet hazinesine kalması sermaye birikiminin önündeki 

engellerden biri olmuştur. Ayrıca eşitsiz bir biçimde alınan vergilerin de girişimcilik 

eğilimlerini olumsuz etkilediği söylenebilir. Dönemde artan askeri ihtiyacın karşılanabilmesi 

için bazı yerlerden kaldırabileceğinin üstünde asker alınması da tarım ve ticaretin önünde 

ciddi bir engel teşkil etmiştir. Bu düzenlemelerden Gayri Müslimlerinde yararlanmaları 

istenmiştir42. Tanzimat’ın ilanından ve yabancı devletlerle ticaret anlaşmaları yapılmaya 

başlandıktan sonra tekelci uygulamalar ile gedik uygulaması, ticaret ve sanayinin gelişmesi 

istenildiğinden kaldırılmıştır43.   

1838 yılında imzalanan Baltalimanı Antlaşması, 1839 Tanzimat Fermanı ve 1858 yılında 

düzenlenen miri topraklarda şahsi teşebbüsün kabul edildiği Arazi Kanunnamesi genel olarak 

değerlendirildiklerinde; Osmanlı Devleti’nde liberal anlayışa sıcak bakıldığının somut 

                                                   
38Çerçeve Dergisi, 2005, Sayı: 35, s.22, 
http://www.musiad.org.tr/img/arastirmalaryayin/pdf/cerceve_dergisi_35.pdf, (22.03.2010) 
39 Ahmed Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesi’nin Çağdaşlaşması, 2.b., İstanbul, Ötüken Yayınları, 2000, 
s. 229-230 
40 Sayar, a.g.e., s. 230 
41 Sayar, a.g.e., s. 231 
42 Lonca’dan Oda’ya, İstanbul Ticaret Odası’nın 125.yılı Anısına, 2007,s.104 
43 Lonca’dan Oda’ya, 2007, s.106 
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göstergeleri olarak kabul edilebilir. Bu düzenlemelerin her biri girişimcilik anlayışındaki 

olumlu dönüşümler olarak nitelenebilir. 

Osmanlı Devleti’nde 17.yy’dan itibaren sarraflık faaliyetleri dışında bir alandan sermaye 

birikimi sağlanamamış olması ile sermaye birikiminin oldukça cılız kalması sonucu girişimci 

sınıf gelişememiştir. Sanayileşme olgusunun önündeki en önemli engellerden biri de girişimci 

yokluğu olmuştur. Osmanlı Devleti 1830’lardan sonra sanayileşme çabaları göstermiştir. 

Tanzimatçı grubun özellikle tekstil ve porselen alanlarında devlet fabrikaları kurdukları 

bilinmektedir. İzmir kağıt fabrikası, Bakırköy bez fabrikası, Beykoz teçhizat-ı askeriye 

fabrikası, Tophane, Beykoz-İnceköy porselen fabrikaları gibi tesisler bunlara örnek olarak 

gösterilebilir44.  Ancak bu yıllarda kurduğu çoğu fabrika varlığını uzun yıllar sürdürememiştir. 

Devlet 1850’li yıllara kadar bu çabalarını sürdürdüyse de, çok verimli bir sonuç alamamış ve 

1930’lu yıllara kadar bu çapta bir sanayi girişiminde bulunmamıştır. Dönemde fabrikaların 

hepsinin devlet tarafından kurulduğu da söylenemez.  Bazı bölgelerde yabancı sermayeye ve 

özel yerli girişime rastlanmaktadır. Hariciye teşrifatçısı ( protokol müdürü ) ve Galata- 

Beyoğlu Belediye Reisi Kamil Bey’in, 1854’de Selviburnu’nda bir bez fabrikası kurduğu 

veya Hayriye tüccarından Ömer Efendi ile ortaklarının hasır fabrikası açtıkları 

bilinmektedir45.  

Osmanlı Devleti sanayi girişimlerinde bulunmakla kalmamış, Müslüman ve Gayri 

Müslim girişimcilere çeşitli kolaylıklar sağlamaya çalışmıştır. Özellikle yeni teknoloji 

getirenlere vergi muafiyeti benzeri çeşitli imtiyazlar vermiştir. 1860’lardan sonra esnaflık 

üretimi özellikle büyük şehirlerde ( İstanbul, İzmir, Halep gibi liman şehirleri ) önemli 

sorunlar yaşadığında, devlet özellikle dış ticaret alanında çeşitli teşviklerde bulunmuştur.  

Osmanlı Devleti’nin dönemde uyguladığı başka bir politika da, bazı üretim alanlarının 

gelişimi için teşvikler uygulamak ya da tekelci imtiyazlar vermek gibi kolaylıklar sağlamaya 

çalışmasıdır. Tanzimat döneminde bazı üretim dallarında teşvik edici ruhsat ve imtiyazlar 

verilmesine başlanmıştır. İmalat sektöründe verilen ruhsatlar 1860’lı yıllarda daha çok 

Rumeli, Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde önemli limanlar veya yol kavşakları civarında 

olmuştur46.  Ancak 1880’lerden sonra yerli Müslüman girişimcilerin de tarım ürünlerini 

                                                   
44 İ.Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul:  İletişim Yayınları, 2005, s. 203. 
45 Başb.Osm.Arş.İrad-Mec. Vala, No: 13970, Cemaziyelahır 1271\ 13 Mart 1855, aynı tasnif, No: 14075, 24 
Receb 1271\12 Nisan 1855’den aktaran İ.Ortaylı, 2005, s. 203 
46 Gündüz Ökçün, “19.Yüzyılın İkinci Yarısında İmalat Sanayi Alanında Verilen İmtiyazların Ana Çizgileri”, 
S.B.F. Dergisi, Cilt:27, No: 1, 1972,  s.136 
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değerlendiren değirmen, pres, tuğla ocakları ve hafif sanayi dallarında ruhsat aldıkları 

görülmektedir. Bu kuruluşlara makine ithalinde gümrük muafiyeti, bazı durumlarda miri 

araziden karşılıksız arazi verilmesi, ithal hammaddeler için gümrük muafiyeti gibi birtakım 

teşvikler verilmiştir47.  

1860’lı yıllarla beraber sanayileşme modeli gelenekselden moderne kaymış, yerli 

sanayiye dayalı bir gündem oluşmuştur. ‘’Esnafın Dönüştürülmesi’’ çabaları bu bakımdan 

oldukça önemlidir. Osmanlı Devleti’nin bu dönüştürme faaliyetleri, esnafın birleştirilerek 

şirketleştirilmeleri çabalarıdır. Devlet esnafın yeni üretim tekniklerine sahip olabilmesi için 

faaliyetlerini etkinleştirmeye çalışmıştır. ‘’Kooperatifçilik’’ gibi esnaf-şirket arası bir 

örgütlenme oluşumuna çalışmışlardır.  

Osmanlı Devleti yine bu yıllarda sanayiyi koruma amaçlı, 1862 Ticaret Antlaşması 

Müzakeresini imzalamıştır. Daha önceki tarihlerde provizyonist ilke gereği korumacı 

politikalara sıcak bakmayan Devlet, ilk defa korumacı anlayışa sahip olduğunu bu antlaşma 

ile göstermiştir. Antlaşma ile gümrük duvarlarının yükseltilmiş, tuz ve tütün gibi bazı malların 

ithalatı yasaklanmıştır.  

Osmanlı Devleti sanayide kullanılmak üzere kalifiye eleman yetiştirilebilmesi için, sanayi 

mektebi ve mühendis mektebi kurmuştur. Ayrıca yabancı rekabetinden esnafı korumak için 

‘’Islah-ı Sanayi Komisyonu’’ oluşturmuştur. Komisyon içerisinde Gayri Müslim üyelerde 

bulunmuştur. Komisyon 1874 yılına kadar yani 7 yıl boyunca toplanmış ve faaliyetlerini 

raporlamıştır. Bu kuruluş, dönemde girişimciliğe verilen önemi göstermesi bakımından 

dikkate değerdir.  

Emek faktörü bakımından değerlendirildiğinde, Osmanlı Devleti’nin, Avrupalı Devletler 

kadar rahat bir tavır sergilemedikleri söylenebilir. Osmanlı otoritesi sanayi yapılarındaki, 

imalathanelerdeki ve atölyelerdeki işçilerin kullanılması hususunda tereddüt göstermiş,  bu da 

emeğin ucuzlamasını engellemiştir. Ayrıca Osmanlı yönetimi köylülüğün 

proleterleştirilmesini onaylamamıştır. Osmanlı toplumunda, en önemli üretim faktörü olan 

toprak mülkiyeti, belirli ellerde yoğunlaşmış bir üretim faktörü olmaktan ziyade, mutlak 

mülkiyeti devletin inhisarında bulunan ve kira karşılığı sadece toprağı işleyen köylülere tahsis 

edilebilen bir üretim faktörü olmuştur. Bu durum devrin en önemli üretim faktörü olan toprak 

mülkiyetinin, devlet elinde bırakılması suretiyle sınıflı yapıların oluşmasını engellemiştir. 

                                                   
47 Ortaylı, a.g.e., s. 204 
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Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu’nda gerçekleşebilecek her türlü kapitalizme geçiş, hâkim 

ve korunan toplumsal ilişki olan bürokrasi- bağımsız köylülük ilişkisinin kıyısında yavaşça 

ilerlemek zorunda kalmıştır48.  

Osmanlı Devleti Batı’nın geçirmiş olduğu ve sosyal yapısını yeniden yoğuran ayanlık 

devrimi, pazar devrimi ve sanayi devrimi gibi önemli tarihsel gelişmelerden uzak kalmıştır. 

Burada ayanlıktan eşraf birliklerinin hâkimiyeti anlaşılmaktadır. Fransız devrimini bunlar 

başlatmıştır. Pazar devrimi ise modern devletin Batıda ülke genişliğinde pazarlar yaratma çabası 

olarak belirtilmektedir. Sanayi devrimi ise makine kullanımı ile başlayan ancak en önemli 

sonuçları toplumsal olan bir aşamadır. Burada sanayileşmenin önemi sanayi proletaryasının 

ortaya çıkmasını sağlamasından kaynaklanmaktadır. Osmanlı Devlet’inde, her biri sosyal yapı 

yoğurması gerektiren bu hareketlerden ayanlık son derece zayıf kalmış, diğerleri 

görülmemiştir49. Dolayısıyla girişimci sınıfın oluşması çok geç kalmıştır. 

Girişimciliğin gelişiminde önemli uygulamamalardan biri 1913’de Teşvik-i Sanayi 

Kanunun kabulüdür. Kanun ile sanayicilere önemli imtiyazlar ve muafiyetler tanınmıştır.50 

Türk ve Müslüman unsurun ekonomik hayata katılması ve bu kesimde sermaye birikiminin 

sağlanması düşüncesiyle Aralık ayında kabul edilen kanun sonrasında, 1914 yılı başlarında 

‘’Teşvik-i Sanayi-i Talimatnamesi’’ ve 1 Ocak 1917’de ‘’Teşvik-i Sanayi-i Kanun-u 

Muvakkatinin Suret-i Tatbiki Hakkındaki Nizamname’’ çıkarılmıştır51. 

1913 ve 1915 yıllarında yapılan, İttihat ve Terakki’nin çabaları olarak görebileceğimiz 

sanayi sayımları, bugünkü Türkiye sınırları içinde kalan Batı Anadolu ve Marmara 

bölgelerinde, yani ülkenin en gelişmiş bölgelerinde, 1908’den önce kurulmuş sınaî tesislerin; 

20 un değirmeni, 2 makarna, 6 konserve, 1 bira fabrikası, 2 tütün mağazası, 1 buz, 3 tuğla, 3 

kireç, 7 kutu, 2 yağ, 2 sabun, 2 porselen, 11 tabakhane, 7 marangoz, 7 yün, 2 pamuklu iplik ve 

dokuma, 36 ham ipek, 6 dokuma, 35 matbaa, 8 sigara kâğıdı, 5 madeni eşya ve 1 kimyasal 

ürün fabrikalarından ibaret olduğunu ortaya koymaktadır52. Bu listede bir takım eksiklikler 

                                                   
48 Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009,  s. 107 
49 Şerif Mardin, “Tanzimattan Sonra Aşırı Batılılaşma”, Türkiye'de Siyaset: Süreklilik ve Değişim, İstanbul, 
Alfa Basım Yayın,  tarihsiz, s. 49. 
50 Bu kanun hakkında detaylı bilgi için bkz. A.Gündüz Ökçün, Teşvik-i Sanayi Kanunu Muvakkatı 1913, İktisat 
Tarihi Yazıları, Bütün Eserleri: 3, SPK  Yay.No: 58, Ankara, 1997, ss. 87-104  
51 Yıldırım, İsmail, “XIX. Yüzyıl Osmanlı Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme (1838-1918)”, Fırat 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 11, S. 2, 2001, 324 
52 Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, İstanbul: İmge Yayınları, 2007, ss. 20-21. 
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olabileceğini göz önüne alsak bile, 1908 yılı itibariyle çağdaş ve gelişmiş bir Osmanlı sanayi 

ve girişimci sınıfından bahsetmemizin ne kadar imkânsız olduğunu görebilmekteyiz.  

Uzun bir dönem boyunca sanayinin temellerini kuramayan, dolayısıyla ileri sanayi 

ülkeleri için bulunmaz bir pazar görünümünde olan Osmanlı Devleti’nde 1913 sanayi 

sayımları mevcut durumu ortaya çıkarmak ve önlemler alabilmek amacıyla yapılmıştır. Bu 

sayım ayrıca Türk sanayisindeki azınlık ve yabancı payların ortaya çıkarılmasında önem arz 

etmektedir53. Tablo 1’de gösterilen azınlık ve yabancı girişimlere ait sermaye ve emek 

miktarlarına bakıldığında, ekonomide bu kesimin ağırlığı açıkça görülmektedir. 

Tablo 1. Azınlık ve Yabancı Girişimlere Ait Sermaye ve Emek Miktarları 
MİLLİYET SERMAYE EMEK 
TÜRK %15 %15 
RUM %20 %60 
ERMENİ %20 %15 
YAHUDİ %5 %10 
YABANCI %10  
Kaynak: ( DİE, 1973, s. 143 ) 
 

Osmanlı ekonomisinde emperyalist sömürü büyük ölçüde ticaret olgusuna dayanmıştır. 

Bankacılık kesiminde yapılan yabancı girişimler ticaret ilişkilerinin mali kanallarını 

oluşturmuştur. Bununla beraber Avrupalı girişimciler sermaye birikimlerini destekleyecek 

olan ulaştırma alt yapısını da sağlayarak, kazanımlarını arttırmak ve beslemek istemişlerdir.  

Bu amaçla altyapı ve ulaştırma sektörü de yine onların himayesine girmiştir. Avrupalı 

sermayedarlar demiryolu yapımı için bazı ayrıcalıklar almışlardır. 1915 yılına kadar inşa 

edilen 6107 km’lik demiryolunun 4037 km’si yani yaklaşık %70’i yabancılar tarafından 

yapılmıştır54. Dış ticareti tekeline alan yabancı girişimciler, bu alanla ilgili olarak deniz 

taşımacılığında da, payın büyük çoğunluğunu almışlardır. Hatta 1911 yılında Osmanlı 

limanlarından yapılan yükleme ve boşaltmaların %90’ının yabancı gemilere ait olduğu 

saptanmıştır55.  

Dış ticaret, deniz ve demiryolu taşımacılığı, liman ve rıhtımlar, elektrik, madencilik, su ve 

tramvay tesisleri ile belli başlı yapım sanayi yabancı girişimcilerin denetimine girmiş,  

                                                   
53 Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Gelişmenin 50 Yılı, Ankara: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 
Matbaası, 1973, s. 140-143 
54 İ.H.Yeniay, Yeni Osmanlı Borçları Tarihi,İstanbul: İ.Ü. Yayınları, 1964, s. 42-50 
55 Eldem V, Osmanlı İmparatorluğunun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, Ankara: İş Bankası 
Yayınları ,1970,s:165 
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imparatorlukta varlığını sürdüren yabancı anonim şirketlerin kârları 1900-1909 döneminde 

yılda 3 milyon sterlini aşan bir düzeye erişmiştir56. Sermaye birikimi açısından bu durumu 

irdeleyecek olursak, ticaret ve üretim denetimlerini ellerine geçiren yabancı ve azınlık 

girişimcilerin, elde ettikleri sermaye birikimi ya da iktisadi fazlayı tam olarak nasıl 

kullandıklarını söyleyebilmek için kaynak eksiğimiz bulunsa da,  sahip çıktıkları bu fazlanın 

önemli bir kısmı yurt dışına aktarılmıştır. Osmanlı içerisinde de elde ettikleri yüksek gelirle 

lüks içinde yaşadıkları Türk Halkı tarafından gözlemlenmiştir57. 

İttihat ve Terakki Fırkası’nın ulusal girişimci sınıf yaratma konusunda 1913 Kanunu’ndan 

daha önemli bir uygulama, ticaret kanunu ve mülkiyet esaslarını özel girişimciliğe uygun hale 

getirmeye çalışmalarıdır. Diğer bir gelişme de, İttihat ve Terakki’nin üyelerinin girişimci 

olarak iş hayatında yer almaları olmuştur. Genel anlamda sermayenin ve özel olarak yerli 

sanayi sermayesinin lehine olan uygulamalarından biri de, Meşrutiyetin ilanından sonra 

çıkartılan Tatil-i Eşgal Kanunudur. İlgili kanun büyümekte olan işçi ve emekçi 

örgütlenmelerine karşı grev ve sendikalaşma yasağı getiren, aynı zamanda Osmanlı’da 

çalışma hayatını düzenleyen ilk kanunlardan biridir. Bu düzenlemeler özellikle savaş 

yıllarında yerli sermayeli şirketleşmenin etkili bir biçimde desteklenmesini sağlamıştır. 

Ayrıca 1908’i izleyen yıllarda İttihatçıların tarımsal üretimin önem taşıdığı bölge ve ürünleri 

kapsayacak şekilde, özellikle zengin çiftçilere yönelik politikalar izledikleri görülmektedir. 

Üretici birliklerinin ve kooperatiflerinin kurulması gibi bu sınıf lehine uygulamalar 

gözlemlenmektedir58. 

1908–1922 döneminde kurulan sanayi işletmelerinin sayılarını incelediğimizde; Osmanlı 

sanayisinin bahsettiğimiz paralelde büyük ölçüde sanayisiz bir ekonomi olduğunu ve genç 

Cumhuriyet’e bu zayıf mirası devrettiğini görmekteyiz. Sayılara geri dönersek, karşımıza 

çıkan tabloyu daha iyi anlama imkânımız olacaktır. 1915 sayımına göre 1908 öncesi işletme 

sayılarına yukarıda değinmiştik. 1908–1915 arası kurulan işletme sayısı ise 72 adettir. Toplam 

üretim değerinin 1913’de % 83,5’i, 1915’de ise %82,3’ü gıda ve dokuma sanayinden 

oluşmuştur. Bu iki endüstri aynı yıllarda toplam işçi sayılarının %71 ve % 75,8’ini 

çalıştırmıştır. Ayrıca toplam sanayi üretiminin 1915’de % 83,1’i değirmencilik, tütün işleme, 

                                                   
56 Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme, 2. b., İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 
1984; 1994, s. 164 
57 Yahya Tezel, a.g.e., s. 87-88 
58 Boratav, a.g.e., s. 27 
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debagat, yünlü dokuma, iplik ve ham ipek üretimini kapsamaktaydı.  Yine 1915 yılında 

pamuklu dokuma tüketiminin % 9,5’i, pamuk ipliğinin ise %20’si üretimle gerisi ithalatla 

karşılanmıştır. Bu üretim faaliyetlerine bakıldığında Osmanlı’nın büyük ölçüde sanayisiz 

olduğu çıkarımı abartılı sayılmamalıdır59.  Bu olumsuz tablonun yanı sıra, Türk girişimci 

sınıfının toplam girişimci sınıf içerisindeki oranı da dikkate alınmalıdır. 1922 yılı 

İstanbul’unda dış ticaret işletmelerinin %4’ü, taşımacı firmaların %3’ü, toptancı mağazaların 

%15’i, perakendeci mağazaların %15’i Müslümanlara aittir60.  

Dönem içerisinde girişimcilik tarihini ilgilendirebilecek bir diğer gelişme de, Haziran 

1922’de İktisad-i Tedkikat, Neşriyat ve Muamelat A.Ş.’nin kurulmasıdır. Şirket, çatısı altında 

bir ticaret salnamesi hazırlama veya Ahmet Hamdi Başar’ın ifadesiyle Türk Ticaret Salnamesi 

hazırlama bahanesiyle İstanbul’da iktisadi istihbaratta bulunmuştur. Çalışmanın ana amacı, 

İstanbul piyasasında faaliyet gösteren tüccarların ne kadarının Müslüman- Türk olduğunu 

saptamak olmuştur. Üç ay süren istihbarat çalışması İstanbul piyasasını ortaya çıkarmıştır. 

Buna göre ithalat ve ihracat işleri ile uğraşanlar içinde Müslüman- Türk unsurun sayısı %4, 

komisyonculukta ise %3’ü geçmemektedir. Liman işleri tamamen bu unsurun dışındakilerin 

elindedir. Esham ve kambiyo borsasında mubayaacı ve simsarların %95’i bu unsurun 

dışındaki kişilerden oluşmaktadır. İki küçük banka yani İtibar-ı Milli Bankası ve Adapazarı 

İslam Ticaret Bankası dışında Müslüman- Türk unsurun elinde bulunan banka 

bulunmamaktadır. Su, havagazı, elektrik, telefon, tramvay ve tünel gibi kentsel hizmetler, 

demiryolları, madenler ve tütün tekeli gibi işler imtiyazlı yabancı şirketlerin elindedir61.  

 

5. SONUÇ 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerini genel olarak değerlendirdiğimizde, Osmanlı 

yöneticilerinin özel sermayedarı teşvik ederek yerli sanayiyi devlet desteği ile kurma 

girişimlerinin arzuladıkları sonuca ulaşamamış olduğunu görmekteyiz. Kurulan 

imalathanelere rağmen Osmanlı tarihinin son yüzyılında güçlü bir sanayileşmeden söz 

edilemeyeceği açıktır. Sanayi toplumuna özgü değer normları ve girişimci bir işadamları 

grubu Osmanlı mirası arasında yoktur. Fakat teknik eleman yetiştiren eğitim kurumları ve 

                                                   
59 Eldem V., Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, İş Bankası 
Yayınları,1970’den aktaran Korkut Boratav, 2007, s. 33-34. 
60 Yahya Tezel, a.g.e., s. 88 
61 Ahmet Hamdi Başar, Zaferden Sonra İstanbul’da Başlayan İktisadi Savaş..’, s. 53- 54’den aktaran Murat 
Koraltürk, Türkiye’de Ticaret ve Sanayi Odaları ( 1880- 1952), İstanbul: Denizler Kitabevi, 2002, s. 66- 67 
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devlet desteği ile sanayileşmeyi sağlamak geleneği Osmanlı yönetiminden kalmıştır62.  

Dönemin belirgin bir özelliği ise; girişimci sınıf içerisinde azınlık ve yabancı unsurların, 

Müslüman-Türk unsurlardan görece üstün oluşudur. Uygulanmaya konulan politikalar bu 

dağılımı Müslüman-Türk unsur lehine değiştirmeyi de amaçlamıştır.  

Bu dönemdeki gelişmelerle Müslüman Tüccar sınıfının olgunlaşmaya başladığı 

söylenilebilir. Müslüman tüccar sınıfı, Hristiyanlar karşısındaki ikincil konumlarına rağmen, 

İttihat ve Terakki döneminde gördükleri koruma ile birlikte önemli bir gelişme hızı 

yakalamışlardır. 1.Dünya Savaşı ve kapitülasyonların kaldırılması gibi gelişmeler 

İttihatçıların Müslüman burjuvazi sınıfı yaratma çabalarının başarılı olmasında pay sahibi 

olmuştur. Oluşma sürecindeki Müslüman burjuvazi 1914- 1923 dönemindeki birikimi 

kullanarak Cumhuriyet’in ilk yıllarında daha fazla kâr elde etme ve genişleme fırsatı 

bulmuşlardır63.  
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